
Samen besparen  
Daar krijg je  
energie van



Hoe hoog is jouw energierekening? Is dat 
meer of minder dan wat je buren betalen? 
En hoe zou je het vinden om jouw rekening 
omlaag te zien gaan?

Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee.  
Voor de toekomst van onze planeet. En dus voor onze kinderen. 
Dat willen we allemaal wel. En toch komt het er vaak niet van. 
Maar als we er samen de schouders onder zetten, met de hele 
buurt, dan kan het echt.

De initiatiefnemers, inwoners van de Oranjestraat en omgeving, 
zijn André Dilweg en Ton van Dongen. Energie Gilze Rijen en 
Buurkracht (een initiatief van Enexis Holding N.V) ondersteunen. 
Wij willen in Gilze energiebesparing nu eens echt van de grond 
tillen. Te beginnen in de Oranjestraat en omgeving. Graag praten 
we met jullie allemaal verder tijdens de buurtbijeenkomst die wij 
hiervoor hebben georganiseerd. Je bent meer dan welkom.

Hoe hoog is jouw energierekening? Is dat 
meer of minder dan wat je buren betalen? 
En hoe zou je het vinden om jouw rekening 
omlaag te zien gaan?

Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee.  
Voor de toekomst van onze planeet. En dus voor onze kinderen. 
Dat willen we allemaal wel. En toch komt het er vaak niet van. 
Maar als we er samen de schouders onder zetten, met het hele 
dorp, dan kan het echt.

Wij zijn Marco Hesp, Piet Swinkels, Frank ten Doeschate,  
Hay Mulders en Ruud Baltussen, inwoners van America.  
Samen met de Dorpsraad America en Buurkracht (een initiatief 
van Enexis Holding N.V.) willen wij energiebesparing nu eens 
echt van de grond te tillen. Graag praten we met jullie allemaal 
verder tijdens de dorpsbijeenkomst die wij hiervoor hebben 
georganiseerd. Je bent meer dan welkom.

MEEDOEN.  
Daar krijg je  
energie van



Daar vertellen we precies wat we willen en waarom. Wij 
vertellen ook wat jij de komende tijd van ons kunt verwachten. 
En hoe je zelf kunt bijdragen. Iedereen komt aan het woord. 
Het buurtteam over de voorlopige plannen. Buurkracht over 
makkelijker samen energie besparen met inzicht en concrete 
hulpmiddelen. Een energieadviseur over zijn onderzoek in ons 
dorp. En jij natuurlijk. Als je wil. Want iedereen is van harte 
uitgenodigd om mee te denken en te discussiëren. Dit is een 
project van ons allemaal. DOE MEE.

We kijken uit naar je komst.

Groeten van het Buurtteam,
Marco Hesp, Piet Swinkels, Frank ten Doeschate, Hay Mulders, 
Ruud Baltussen en Patricia Vinclair

buurkracht.nl/america
americaweb.nl
# buurkracht

Kom naar de  
dorpsbijeenkomst in  
‘Aan de Brug’ (Pastoor Jeukenstraat 10)

Woensdag 10 december
om 19.30 uur



Inzicht in je energieverbruik
Aanmelden
Wil je weten wat voor jou interessante energiebesparende
maatregelen zijn? Meld je dan aan op buurkracht.nl/america. 
Via onze eigen pagina’s houden we je op de hoogte van de acties 
in ons dorp. En heb je een slimme meter? Dan kun je zien hoeveel 
energie je verbruikt en dit vergelijken met het gemiddelde verbruik 
van je buren.

Wil je meer informatie? 
Neem gerust contact met ons op.
Marco Hesp, Piet Swinkels, Frank ten Doeschate, Hay Mulders 
en Ruud Baltussen
voorzitter@dorpsraadamerica.nl

Dorpsraad America


