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ENERGIENETWERK GOUDA 
WAAROM?

De komende energietransitie brengt grote veranderingen met zich mee.  
De gemeente Gouda wil CO2 neutraal worden en van het aardgas af.  
Een grote uitdaging die alle inwoners en ondernemers van Gouda raakt. 
Gelukkig is Gouda een stad vol ideeën, energie en mooie initiatieven.  
Wij gaan deze uitdaging dan ook graag aan door het verbinden van de rijkdom 
aan kennis, ervaringen, vaardigheden en ideeën die in onze stad aanwezig is  
in het Energienetwerk Gouda.  

VOOR WIE?

Voor alle Gouwenaars (inwoners, ondernemers en professionals) die vragen 
hebben over energievraagstukken, ideeën hebben over hoe het beter kan of  
een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van de stad.

 £ Hoe pak ik het isoleren van mijn 
huis aan?

 £ Hoe schakel ik over van koken 
op gas naar elektrisch?

 £ Wie in onze buurt hebben al 
ervaring met...

 £ Waar lopen gezamenlijke inkoop 
projecten?

 £ Kies ik voor zonnepanelen 
leggen of voor een zonneboiler?

 £ Als mijn CV-ketel aan vervanging 
toe is, ga ik dan van het gas af?

 £ Ik wil mij aansluiten bij mijn 
buren om samen...

 £ Waar vind ik betrouwbaar 
onafhankelijk advies?

 £ Wat voor plannen heeft de 
gemeente  met onze wijk?

 £ Kan ik zelf investeren in energie 
opwekken via wind of zon?

 £ Nu ben ik er aan toe mee te 
gaan organiseren op buurt- of 
stadsniveau...

 £ Mijn glas is aan vervanging toe, 
kies ik voor HR++ of voor triple 
glas?

 £ Hoe kom ik aan een 
warmtepomp?

 £ Via een website met alles en 
iedereen die in Gouda betrokken 
is bij de energietransitie 
toegankelijk bij elkaar 

 £ Transparante, betrouwbare 
en vertrouwenwekkende 
oplossingen voor de 
energietransitie

 £ Met bijdragen van alle actieve 
Gouwenaars

 £ Met achtergrondinformatie bij 
alle thema’s

 £ Door enthousiaste Gouwenaars 
met elkaar te verbinden en van 
elkaar te laten leren

 £ Expertgroepen op thema
 £ Beïnvloeden van gemeentelijk  

en regionaal beleid

 Verkenningsbuurten

Oud Achterwillens
Slagenbuurt
Plaswijck
Kort Haarlem
Kadenbuurt
Molenbuurt
Sportbuurt
Gouwespoor

 Startsubsidie samen aardgasvrij

1  Oud Achterwillens 2  Slagenbuurt
3  Middenwillens  4  Kort Haarlem
5  Hoevenbuurt 6  Lustenbuurt
7  Burgenbuurt 8  Steinenbuurt
9  Water- en Grassenbuurt

VOOR WAT?

 ō Achtergrondkennis over alles wat met de energietransitie te maken heeft.
 ō Overzicht van initiatieven en projecten in Gouda.
 ō Vindplaats voor onafhankelijke deskundigen op alle onderdelen van de 

energietransitie.
 ō Stellen van alle vragen bij de energietransitie.
 ō Hulp om samen met je buurt aan de slag te gaan met de energietransitie.
 ō Discussies volgen en voeden over ingewikkelde onderwerpen.

HOE DAN?

  energienetwerkgouda.nl 
Hét interactieve digitale platform voor 
duurzame buurtinitiatieven in Gouda. 
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WAT ZIT DAAR ACHTER?

Het Energienetwerk Gouda gaat over alle kennis en kennissen die je in Gouda 
kunt vinden op het gebied van de energietransitie. Een open netwerk voor 
iedereen die vragen heeft over of wil bijdragen aan het realiseren van de 
energietransitie in Gouda. 
Het Energienetwerk Gouda wordt gefaciliteerd door de coöperatieve vereniging 
Energiecoöperatie Gouda, die de financiën, inkoopacties en de juridisch-
economische achtergronden levert om bijvoorbeeld (buurt)warmtenetten te 
ontwikkelen. Meer informatie over de Energiecoöperatie Gouda vind je op 
energiecooperatiegouda.nl

Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A.
postbus 2103  
2800 bg  Gouda

energiecooperatiegouda.nl
contact@energiecooperatiegouda.nl
kvk 62851233

Wil je jouw initiatief delen met anderen of juist 
aansluiten bij een buurtinitiatief? 

Wil je in jouw buurt een duurzaam initiatief starten?

Door als persoon en eventueel als organisatie een 
profiel aan te maken op energienetwerkgouda.nl 
kan je actief deelnemen aan 
de duurzame beweging in Gouda!

  energienetwerkgouda.nl 
Hét interactieve digitale platform voor 
duurzame buurtinitiatieven in Gouda. 
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