WERKPLAN 2022 ENERGIEFABRIEK013
De basis voor het werkplan wordt gevormd door enerzijds de visie en de missie van
de Energiefabriek013, anderzijds door de input uit de enquête onder de leden die in
december 2021 gehouden is. De visie en missie bieden de brede basis, de enquête
geeft actualiteit aan het werkplan.
Het werkplan is bedoeld als kader voor 2022, om de leden te informeren en als
sturend voor het bestuur. Sturend in de zin van: richtinggevend, maar ook activerend.
We spreken af wat we willen bereiken, dat is niet in beton gegoten, maar zet aan tot
actie.
Wat zijn concrete acties voor 2022?
1. Energie-opwekprojecten
Hierin zijn lopend:
-

Postcoderoosproject Energiefabriek Armhoef gaat zelfstandig van start, als
dochter van Energiefabriek013.
Postcoderoosproject Energiefabriek Kempenbaan, waarvan de realisatie eind
van dit jaar verwacht wordt.
Mogelijk: postcoderoosproject in de Reit
Welke nieuwe projecten kunnen geïnitieerd worden? Het bestuur staat open
voor initiatieven van leden of anderen en kijkt actief waar de EF013
meerwaarde kan bieden.

2. Informatie
Het verstrekken van informatie gebeurt op diverse manieren:
-

-

De ALV, met als thema ‘het verduurzamen van je huis’
Themabijeenkomsten.
o Hiervan is gepland een themabijeenkomst met als titel: “Gelote
burgervertegenwoordiging als invulling van burgerparticipatie bij de
energietransitie”. Datum: mei 2022. Werkgroep: Lucia en Peter met
Laurens vanuit het bestuur.
o Streven is om in 2022 nog minimaal een andere themabijeenkomst te
organiseren. Voorkeur voor thema vanuit de enquête: warmtepompen.
Energieadviseurs: het verzorgen van energieadviezen, het stimuleren van het
gebruik hiervan.
Buurtinformatiebijeenkomsten. Vanuit het project energieadviezen organiseert
de EF013 samen met Hoom en de gemeente buurtinformatiebijeenkomsten.
Op korte termijn in de Bomenbuurt. Doelstelling is minimaal 3 per jaar. Budget
vanuit de gemeente hiervoor en de promotie van de energie adviezen € 5000

-

Excursies naar vernieuwende projecten
Nieuwsbrief: 3 - 4 maal per jaar verzenden van de nieuwsbrief.
De website is nu enigszins statisch, hierop zal meer actuele informatie
geplaatst worden. Deze wordt dan eveneens via sociale media gedeeld.

3. Participatie, groepen burgers ondersteunen
Een voorbeeld hiervan is het uitdelen van warmtescans in de Korvel, met inzet van
actieve leden van de EF013. Hiermee worden huiseigenaren gestimuleerd om zelf
aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun huis. NB: dit is individueel, hierin
is nog niet de slag gemaakt om dit collectief te doen.
Wat kunnen we nog doen om dit punt uit te werken. Bv. wijk/buurtbijeenkomsten
organiseren en kijken of hier groepen mensen te mobiliseren zijn om samen actief te
worden in een project in hun wijk. De buurtinformatiebijeenkomsten zullen hiervoor
ook benut worden. EF013 kan hierin dan een initiërende en/of ondersteunende rol
spelen.
Verder zien we een rol om burgerparticipatie mede vorm en inhoud te geven, zowel
bij de uitwerking van de transitie visie warmte van de gemeente Tilburg als – samen
met andere EC’s - bij de grotere regionale opweklocaties.
De werkgroep warmtevisie wil een plan uitwerken waarbij vooral op deze collectieve
aanpak gestuurd zal worden.

4. Samenwerking en vertegenwoordiging
De samenwerking met andere coöperaties in Tilburg en regio en met de
gemeente(n) zal grotendeels vanuit het bestuur worden ingevuld. Maar ook leden
en werkgroepen kunnen daarin nadrukkelijk een rol spelen.,
5. Organisatie intern:
Bemensing:
•
•

Het bestuur is nagenoeg op volle sterkte, er is nog een vacature voor een
penningmeester.
Leden worden opgeroepen om ideeën voor projecten aan te dragen en
daarmee aan de slag te gaan. Met name ideeën op gebied van
warmte(opwek) in buurten en wijken zijn welkom. Er is budget voor.

Begroting:
Jaarrekening 2021 staat op de agenda van de volgende ALV.
Voor het organiseren van lezingen is een subsidie van de gemeente beschikbaar,
waarvan begin 2022 nog een bedrag van ca. € 10.000 beschikbaar is.

Als de Kempenbaan definitief doorgaat, hoeft de garantie niet te worden
aangesproken en is er budget om projecten in de ideeën/onderzoeksfase te
ondersteunen.
De jaarrekening 2021 zal duidelijk maken hoe hoog het totale budget voor nieuwe
projecten is. Vooralsnog ruim voldoende.

Juni 2022
Het bestuur.

