
 

   

Nieuwsbrief EnergieKronenberg januari 2019

 
     Doelstelling EnergieKronenberg 

 
De Stichting EnergieKronenberg streeft ernaar samen met de inwoners, bedrijven en organisaties van 
Kronenberg te komen tot een energieneutrale samenleving en werkt in het kader hiervan aan een duurzame 
en milieuvriendelijke samenleving in, vanuit en voor Kronenberg. 
 
In deze eerste nieuwsbrief van EnergieKronenberg blikken we terug op 2018. Waarin de eerste huishoudens 
in samenwerking met EnergieKronenberg de stappen hebben gezet naar een duurzame toekomst. 
En een eerste blik we vooruit op onze (voorlopige) duurzaamheidagenda voor 2019. 
 

 

     Terugblik 2018 
 

Bij meer dan 60 huishoudens zijn samen met de bewoners infrarood opnamen gemaakt die een goed  beeld 
geven waar de energielekken van het huis zijn en heeft een terugkoppeling van de bevindingen 
plaatsgevonden. 
 
Januari: 
Presentatie resultaten onderzoeken werkgroepen isolatie, zonnepanelen, warmtepomp en led verlichting en 
motivatie bedrijvenselectie. 
Februari: 
Presentatie roadmap Kronenberg Energieneutraal door studenten Hogeschool Zuyd aan werkgroep 
EnergieKronenberg. 
Maart: 
Presentatie geselecteerde bedrijven en mogelijkheid voor intake aanbiedende bedrijven 
Vanaf voorjaar tot einde 2018 worden een groot aantal huizen geïsoleerd en / of van zonnepanelen voorzien 
door de geselecteerde bedrijven. 
April: 
Excursie warmteopwekking middels geothermie naar Wijnen Square Crops te Grubbenvorst leden 
werkgroep EnergieKronenberg. 
Bezoek leden werkgroep Energiekronenberg aan coöperatieve burgermolen De Cooperwiek in Windpark te 
Roggel. 
 Juni: 
 Loskoppeling werkgroep EnergieKronenberg tot dit moment opererend als werkgroep van de Dorpsraad in 
de zelfstandige stichting EnergieKronenberg  
September: 
EnergieKronenberg krijgt een eigen logo.    
Aanbieding Bidbook EnergieKronenberg aan wethouder Kuijpers gemeente Horst aan de Maas 



 
 

   

 
Oktober: 
 Excursie naar Loppersum in Groningen 
 November: 
 Herplaatsing 3 komborden met tekst “samen op weg naar een energieneutraal 2030” 
 Plaatsing laadpaal voor elektrische auto’s op het Kerkplein 
 December: 
 In gebruik name prikbord met luchtfoto’s Kronenberg waarop huishoudens/bedrijven die een bijdrage       
 leveren aan een energieneutraal Kronenberg aangegeven worden. 
 Bezoek gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie  aan Kronenberg en plaatsing eerste 
 huis/tuinschildjes “Deelnemer EnergieKronenberg” bij de familie Appeldoorn en 
 Spreeuwenberg in de Kempkesstraat.  

 

   Vooruitblik naar 2019 
 

In de eerste maanden van 2019 zijn alweer een aantal activiteiten gepland. 
 

Doorlopend muurschildjes/tuinbordjes actie. 
Elk huishouden in Kronenberg dat maatregelen heeft genomen die bijdragen aan de 
doelstelling van de stichting, namelijk een energieneutraal Kronenberg in 2030 kan zich 
aanmelden via info@energiekronenberg.nl voor een muurschildje/tuinbordje met de tekst                    
“deelnemer EnergieKronenberg” 

 
Donderdag 10 januari informatieavond voor bedrijven 
Informatieve avond voor de ondernemers en gebruikers maatschappelijk vastgoed in Kronenberg m.b.t. de 
energie transitie. Wat speelt er op dit gebied, waar moet je rekening mee houden, wat kun je zelf doen. 
Plaats:  de Torrekoel, aanvang 19.30 uur 
 
Zondag 3 februari, informatie en energiemarkt,  
de Torrekoel van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Start 2e ronde woninggerelateerde maatregelen op het gebied van isoleren, zonnepanelen, infrarood 
verwarming, warmtepompen enz. met informatie over deze maatregelen door leden van de stichting, 
presentatie van bedrijven en een energiemarkt. 
 
Vrijdag 8 februari 
Kennismaking Dorpsraad  en EnergieKronenberg met het Managementteam,  het nieuwe college B en W en 
de gemeenteraad van Horst aan de Maas 
In de planning: Mobiliteit kost ook energie. 
Een inspirerende avond met Trendsportal, prikkelende ideeën en een onverwachte kijk op verkeer- en 
vervoersvraagstukken in Noord-Limburg en wat betekend dit en welke kansen zijn er voor een dorp als 

Kronenberg. 
 
 
 
Stichting EnergieKronenberg wenst u een voorspoedig  
en energierijk 2019 
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