Beurs over duurzaamheid in Weert
Info en proefjes over energie opwekken en besparen,
elektrische rijden, isolatie en meer

In Weert is op zondag 17 mei de eerste Doe Maar Duurzaam Beurs. Bij Perron C
kunnen bezoekers kennismaken met duurzame producten en diensten van ongeveer 25
ondernemers en organisaties uit de regio Weert. Of het nou gaat om elektrische rijden,
zelf energie opwekken, energie besparen of aankleding van huis en tuin. Het is allemaal
te vinden op de beursvloer. Adviseurs van verschillende organisaties staan klaar om uw
vragen te beantwoorden. Ook zijn er activiteiten voor kinderen. De beurs vindt plaats
bij Perron C (Molenveldstraat 153) van 11.00-17.00 uur. De toegang is gratis.
Mobiliteit, voeding, energie en inrichting van het huis zijn de onderwerpen die aan bod
komen. Het is tijdens de beurs ook mogelijk om windaandelen te kopen voor de windmolen in
Leudal. Daarnaast wordt er informatie gegeven over kleine windturbines voor de eigen
woning. Uiteraard komt de aanschaf van zonnepanelen of warmtecollectoren ook aan bod.
Verder is er aandacht voor het binnenklimaat. Al eens een groene plantenwand gezien in
plaats van behang? Warmtepompen, palletkachels, ledverlichting, en isolatie zijn zaken waar
vragen over kunnen worden gesteld. Ook de financiering van het geheel komt aan bod,
evenals de opbrengsten via het profiteren van de opwekking van duurzame energie. De
gemeente Weert geeft tijdens de beurs het startsein voor het digitale energieloket.

Duurzame energie opwekken
De Doe Maar Duurzaam Beurs wordt georganiseerd door Weert Energie en is mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Weert, Moonen Packaging, Rabobank Weerterland en
Cranendonck en het WeertEnergie OndernemersPlatform. WeertEnergie is een coöperatie
waarvan de leden eigen, duurzame energie willen opwekken en willen leveren. Ook adviseert
WeertEnergie huishoudens hoe ze het beste energie kunnen besparen. Zij organiseert deze
duurzame beurs om inwoners te laten zien dat duurzaamheid meer is dan alleen groene stroom
en isoleren. Het gaat om talloze zaken waarmee inwoners aan de slag kunnen. Het is de
bedoeling om de beurs jaarlijks te gaan houden

