
Ruimte voor  
duurzaamheid
Inzicht in je energieverbruik
Inzicht in je eigen energieverbruik kun je krijgen via 
www.buurkracht.nl/marknesse. Via deze pagina’s houden wij je 
op de hoogte van de acties en activiteiten die wij organiseren. Je 
vindt er ook tips om maatregelen te nemen die niets kosten en direct 
resultaat opleveren. Meld je vandaag nog (vrijblijvend) aan! Hoe 
meer buurtgenoten meedoen, hoe beter. Maak gebruik van deze 
mogelijkheid om samen snel, relatief makkelijk en tegen een goede 
prijs je energiebesparingsmaatregelen in te kopen. Zo kunnen we in 
Marknesse het verschil maken.

Vragen?
Kijk voor meer informatie op onze buurtpagina: www.buurkracht.nl/
marknesse. Je kunt natuurlijk ook bij ons terecht; spreek ons aan of 
bel ons gerust. Onze gegevens staan hieronder.

Groeten van het buurtteam,

Hubèr Buijsman  Marknesse Duurzaam (0628232195)
Henk Timmerman Marknesse Duurzaam (0610720145)
Hylke Hekkenberg Marknesse Duurzaam (0629315873)
Roel Guchelaar Marknesse Duurzaam (0622595722)
Mendy Vinke Marknesse Duurzaam (0610690354)
Jurjen Karel Feenstra Dorpsbelang  (0642319742)
Martien Rienks  Ondernemersvereniging (0621132219)
Tanja Kombrink  Buurtwerker  (0683520861)

buurkracht.nl/marknesse
# buurkracht
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Hoe energiebewust ben jij? Hoe zou je het 
vinden om je energierekening om laag te 
zien gaan en tegelijkertijd een bijdrage te 
leveren aan een prettige leefomgeving?

In Marknesse woont een bonte mix van mensen bij elkaar in een 
groene, aantrekkelijke en veilige leefomgeving. En ondanks de 
enorme diversiteit is er ook een grote saamhorigheid. Daar zijn 
we trots op en dat willen we graag zo houden. 

We doen in dit mooie groendorp al veel samen, onder andere 
in allerlei verenigingen en clubs. De bewonerswerkgroep 
Marknesse Duurzaam heeft de ambitie om van ons mooie 
groendorp een duurzame proeftuin van energieopwekking, 
-besparing, recycling en ‘dorpslandbouw’ te maken. Het liefst 
samen met alle bewoners. Dorpsbelang, Buurtwerk en de 
Ondernemersvereniging zijn al van de partij. Werk ook mee aan 
een toekomstbestendig Marknesse.

MEEDOEN.  
Daar krijg je  
energie van

Waarom samen?
Geldkranen worden dichtgedraaid en subsidies opgeheven. 
Mensen hebben steeds minder te besteden. Hoe ga je daar in 
een dorp mee om? We zijn een gemeenschap waar inwoners 
het heft in eigen hand nemen. Zo is Buurkracht Marknesse ook 
ontstaan. 

Veel bewoners zetten zich al in voor de toekomst van ons dorp. 
Waarom zouden we dan niet ook samen energie besparen 
en andere duurzame initiatieven opzetten? Van gezamenlijke 
acties met zonnepanelen of windenergie tot moestuintjes. 
Als we daarin samen optrekken, kunnen we profiteren van 
elkaars kennis, halen we de onderlinge banden verder aan en 
verminderen we het gebruik van fossiele brandstoffen.
En hoe meer bewoners meedoen, hoe meer inkoopvoordeel we 
mogelijk krijgen. 

Ondersteuning van Buurkracht
Marknesse Duurzaam krijgt ondersteuning van Buurkracht, een 
initiatief van Enexis Holding N.V. Zo gaat een energieadviseur 
met verschillende typen wonigen in Marknesse aan de slag 
om bewoners te helpen bepalen welke maatregelen het meest 
bijdragen aan duurzaamheid en wooncomfort. 

Samen met Buurkracht maken we zo veel mogelijk 
dorpsgenoten enthousiast. Met Buurkracht is energie 
besparen voordeliger, makkelijker en gezelliger dan alleen. 
Bovendien kunnen we straks we via een persoonlijke pagina 
op buurkracht.nl ons energieverbruik bekijken en vergelijken 
met het gemiddelde verbruik van onze buurt. Buurkracht is 
helemaal gratis en niet commercieel. 


