
SAMEN LOKAAL 
ENERGIENEUTRAAL
De Nederweerter Energie Coöperatie, NEWECOOP, 
werkt aan een duurzamer Nederweert. 

• Energiebesparing
• Duurzame energie projecten
• Coöperatief: voor en door burgers en bedrijven  

in Nederweert

Waarom lid worden?
NEWECOOP is de Nederweerter Energie Coöperatie 
Nederweert, voor en door burgers en bedrijven van 
Nederweert, de transitieversneller van Nederweert. 
Wij werken aan duurzame energieprojecten voor en 
door burgers.

Voor eenmalig 10,- inleggeld en slechts 10,- per jaar 
kan iedereen uit Nederweert en omgeving lid worden 
van de coöperatie. Daarvoor:

• Krijgt u een gelijke stem en beslist u mee over de 
prioriteiten

• Kunt u op termijn met rendement investeren in 
energieprojecten

• Geniet u korting op duurzame producten
• Ontvangt u onafhankelijk advies over hoe u  

energie kunt besparen en met meer comfort  
kunt genieten in uw huis

• Draagt u bij aan een duurzamer Nederweert 
• Stimuleert u de lokale economie en  

werkgelegenheid 

Lid worden? 
Mail naar lidworden@newecoop.nl
Wij kijken er naar uit om samen met u de 
energietransitie te versnellen!

Nederweerter Energie Coöperatie U.A. (NEWECOOP) is 
aangesloten bij REScoop Limburg en REScoopNL.

Gezond en prettig leefklimaat voor toekomstige 
generaties.

Doelstellingen NEWECOOP
NEWECOOP wil bijdragen aan verduurzaming van 
Nederweert, en werkt aan een energieneutraal 
particuliere energieverbruik in 2030, door: 

• Verduurzaming en energiebesparing aan te jagen 
bij burgers en bedrijven van Nederweert 

• Lokaal verbruik in te vullen met lokaal 
hernieuwbare energie (wind, zon, WKO, 
biomassa) 

• Duurzame mobiliteit te stimuleren 

• Projecten voor zonne- en windenergie te 
realiseren waarin leden kunnen investeren en 
participeren 

• Sociale duurzame ontwikkeling te ondersteunen 
door opbrengsten uit energieprojecten in te 
zetten voor lokale duurzaamheidsinitiatieven 

• Energieopslag en innovatie te bevorderen
www.newecoop.nl

communicatie@newecoop.nl

0628137149  (Leo Roos)

@newecoop



Windenergie voor en door burgers.

NEWECOOP
NEWECOOP is de Nederweerter Energie Coöperatie, 
voor en door burgers, die opkomt voor de duurzame 
belangen van alle inwoners van Nederweert en wil 
bijdragen aan een beter klimaat en meer lokale 
duurzame energie. 

NEWECOOP is opgericht om op democratische 
wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een 
energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en 
betaalbaar is.

De urgentie is hoog. Anno 2017 is slechts een fractie 
van het energieverbruik in Nederweert duurzaam 
opgewekt. Dit betekent dat de burgers en bedrijven 
van Nederweert nagenoeg volledig afhankelijk zijn 
van fossiele energie, zoals kolenstroom en aardgas, 
waarbij CO2 vrij komt. De opgave is fors. 

Burgers nemen in NEWECOOP hun duurzame 
energietoekomst in eigen hand!

Zonnepanelen zijn een interessante investering.

Over NEWECOOP
De energiecoöperatie bestaat uit leden, diverse 
werkgroepen en een bestuur. 

Werkgroep energiebesparing
Naast energieopwekking is energiebesparing 
cruciaal. Denk daarbij aan advisering over 
verlichting in woningen en bedrijven, huisisolatie en 
subsidiemogelijkheden.

Werkgroep windenergie
Nederweert kent een vijftal wind-zoekgebieden. 
In deze gebieden werkt NEWECOOP samen met 
grondeigenaren en bedrijven om te komen tot 
windmolens waarvan de revenuen deels ten goede 
komen aan de omgeving, zodat iedereen deelt in de 
winst.

Werkgroep zonne-energie
NEWECOOP streeft naar één of meerdere 
‘postcoderoos’-project(en) , waar burgers met 
een fraai rendement kunnen investeren in 
zonnepanelen die op een gemeenschappelijk dak of 
in een zonneweide komen te liggen. 

Coöperatieve aanpak
NEWECOOP is er voor en door burgers van 
Nederweert. De opbrengsten van de coöperatieve 
projecten komen zoveel mogelijk ten goede aan 
investerende burgers en vloeien terug naar de 
Nederweerter gemeenschap.

Naar een CO2-arme energievoorziening
De komende jaren gaat het gebruik van fossiele 
energie in Nederland drastisch omlaag, tot dichtbij 
nul in het jaar 2050. Elektriciteit wordt dan duurzaam 
opgewekt, gebouwen worden voornamelijk 
verwarmd door aardwarmte en duurzame 
elektriciteit, er wordt niet langer op aardgas gekookt 
en er rijden vrijwel alleen maar elektrische auto’s. 

Dit noemen wij ‘de energietransitie’. Deze transitie 
biedt grote kansen voor Nederweert, en NEWECOOP 
maakt hier werk van. 

Investeren in een duurzamer Nederweert 
NEWECOOP zorgt voor lokale duurzame 
energiemaatregelen. Dat is niet alleen goed voor 
uw portemonnee of uw leefomgeving, ook de lokale 
economie wordt daarmee gestimuleerd. 

Daarbij werkt NEWECOOP zoveel mogelijk samen 
met de gemeente Nederweert, lokale ondernemers, 
het Energieloket en andere regionale coöperaties. 

“Anno 2017 komt nog 
altijd slechts een fractie 
van het energieverbruik in 
Nederweert uit duurzame 
energie. De opgave is fors.”

Kijk voor meer informatie ook eens op 
onze website: www.newecoop.nl


