Energie , onze zorg

De voorzitter opent het energiecafé en heet de ruim 20 aanwezige
van harte welkom.
Nieuws vanuit de coöperatie is:
- T
 oelichting op het intensieve overleg tussen de gemeente en de
coöperatie over het concretiseren van duurzame maatregelen in
de gemeente, zoals het regionale pv-project.
- A
 ankondiging en uitnodiging om mee te doen aan de landelijke duurzame huizenroute 4 & 11 november. Ook inwoners uit
Cranendonck stellen hun huizen beschikbaar om duurzame
voorbeelden te bekijken in de praktijk, doet u ook mee?
- V
 anaf 1-1-2018 is er een vacature voor de functie ‘secretaris’.
Anke wil na 4 jaar het stokje graag overdragen en zich bezig
gaan houden met inhoudelijke projecten. Zie site voor mee info
of spreek een van de bestuursleden aan.

Verslag energiecafé
‘Ventilatie & gezond
binnenklimaat’
Energiecafé

Woensdag 11 oktober
Aanvang 19.30 uur
Het Energiecafé werd gehouden in

De Smederij

Dorpsstraat 26, Soerendonk

Daarna geeft Rudy het woord aan Koen Berkers van Ventilair. Hij
komt ons alles vertellen over de noodzaak van ventilatie, verschillende soorten en de toekomstige regelgeving. Ventilatie betreft
het vervangen van ‘vervuilde lucht’ door zuivere lucht. Dit kan op
5 verschillende manieren, van natuurlijke ventilatie t/m balansventilatie.
Hierbij wordt verse buitenlucht voorverwarmd met vervuilde binnenlucht alvorens het de ruimte in komt
(warmte-terug-winning). Hiermee wordt veel energie bespaard en
dit komt het comfort ten goede.
Energie besparen is belangrijk om de klimaatdoelen te behalen.
Momenteel wordt bij het verlenen van een bouwvergunning om
een EPC (energie prestatie) gevraagd, maar deze norm wordt in
2020 vervangen door de BENG (bijna energie neutraal gebouw)
die naar verwachting gas-loze woningbouw zal opleveren.
Het doel is om in 2050 een compleet energieneutrale woningvoorraad te hebben. Inclusief de bestaande voorraad dus. Hoe dit
precies moet worden ingevuld is nog niet duidelijk.
Maar bestaande woningen zullen moeten worden
gerenoveerd. Dit betekent isoleren, kierdichting, HR++ glas en
kozijnen, maar ook goede ventilatie. Om schimmel, een (te) hoog
CO2 gehalte en allergieën te voorkomen.

De zogenaamde Energiecafé’s worden
georganiseerd door Coöperatie Cranendonck. Mocht u een idee hebben voor een
volgend Energiecafé, mail ons dan:
info@cooperatiecranendonck.nl
Bezoek onze website voor meer info

www.cooperatiecranendonck.nl

Aandachtspunten voor bewoners met een ventilatiesysteem is
dat veel mensen onbekend zijn met het soort en het benodigde
onderhoud van het ventilatiesysteem.
Zorg ervoor dat je weet wat je in huis hebt. Je huis regelmatig
doorluchten (spuien, ookwel ramen tegen elkaar open zetten) is
altijd een goed idee.
En als je grondig gaat renoveren en een nieuw ventilatiesystemen
gaat aanleggen, zijn er mooie nieuwe systemen beschikbaar die
antibacterieel zijn, een laag geluidsniveau hebben en flexibel, dus makkelijk te verwerken.
De avond werd traditioneel, met een gezellige borrel bij de
Smederij afgesloten waarbij verder kon worden nagepraat.

