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ECG start proefproject,  
te beginnen in Warns e.o.

Project ‘Eigen Warmte Balk’  
voor en door Balksters

Opening Lemsterhoek

ECG Zonnedaken presteren 
boven verwachting

Door de sterk gestegen brandstofkosten drukt het bezit van een (tweede) 
auto steeds meer op ieders budget. De ECG biedt u binnenkort een 
betaalbaar en duurzaam alternatief!

De ECG start binnenkort in Warns met een deelauto proefproject voor 
mensen die zo nu en dan een extra auto moeten gebruiken of mensen die 
zelf geen auto meer hebben maar toch nog wat flexibeler willen zijn en niet 
afhankelijk willen zijn van buren, taxi of openbaar vervoer.

De ECG stelt deze Deelauto kosteloos beschikbaar aan de vrijwilligers van 
het Doarpshûs de Treffe voor het ouderenvervoer naar diverse activiteiten.  
U kunt als inwoner van Warns e.o. in deze proefperiode 
(1 jaar) meeprofiteren van deze regeling.

Info over kosten en vrijblijvend aanmelden: Lees meer...

Energiecoöperatie Gaasterland is dit jaar samen met gemeente De Fryske 
Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics BV, Plaatselijk Belang 
Balk Vooruit en Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke een 
project gestart om te bekijken of het mogelijk is in Balk een aardgasvrije 
warmtevoorziening te realiseren. De subsidie voor 2022 is verstrekt en de 
uitvoering van het jaarplan loopt op volle toeren. De vervolgsubsidie voor 
2023 is ook al aangevraagd.

Middels de startbijeenkomst op woensdag 26 oktober in De Treemter, 
worden inwoners van Balk geïnformeerd over dit project.  
Gerrit Hiemstra is een van de sprekers.  
Het programma start om 19.30 uur. (Ontvangst: 19.00 uur)

Aanmelden en lees meer:... eigenwarmtebalk.frl/

Het nieuwe Zonnepark Lemsterhoek gaat op 20 oktober a.s. in bedrijf. 
Dit zonnepark aan de kust van het IJsselmeer wekt met ruim 58.000 
zonnepanelen voldoende groene stroom op voor ruim 11.000 huishoudens. 
Een grote bijdrage dus aan de energietransitie en het Klimaatakkoord

Wanneer de ECG (deelnemer in dit project) haar deel officieel krijgt 
overgedragen, organiseren wij voor leden die hierin hebben geparticipeerd 
en voor geïnteresseerden een eigen, feestelijke opening. Uitnodigingen 
volgen binnenkort.

De zonnedaken Manege Gaasterland en Koopmans in Harich presteren boven  
verwachting. Beide daken scoren dit jaar al boven de 65.000 kWh.
Lees meer...

Foto: ANP

ALV AANKONDIGING
A.s. november staat weer een ECG Algemene 

Ledenvergadering gepland. Natuurlijk zijn de onrust op de 
energiemarkt en het ‘antwoord’ van Energie Van Ons naar haar 

klanten belangrijke agendapunten. De juiste datum van deze 
ALV en uw uitnodiging volgen binnenkort.

CONTACT ECG:
Bauke Schat

secretaris
06 - 815 862 85

baukeschat64@outlook.com 
mail@energiecooperatiegaasterland.frl

OVER ONS: 
ECG is wederverkoper van groene energieleverancier Energie VanOns.  

energie.vanons.org


