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Flyer 28 november: 
We willen onze planeet niet uitputten en een goede toekomst bieden voor onze 
(klein)kinderen. Eén van de eerste maatregelen is om met z’n allen minder snel te 
gaan rijden. Maar er zal meer moet gebeuren, om de klimaatdoelstellingen te be-
halen. Er komen hiervoor allerlei wetten en eisen op ons af. Niet alleen van het rijk 
maar ook van de provincie en de gemeente. Hoe gaat u daarmee om, lijdzaam toe-
zien wat er gaat gebeuren, of actief deelnemen en gebruik maken van uw eigen 
mogelijkheden? 
Daarom zijn een aantal mensen, woonachtig in de gemeente Mook en Middelaar, 
met elkaar in overleg gegaan en hebben met diverse deskundigen en instanties ge-
sproken over de betekenis van de klimaatdoelstellingen voor woningbezitters en 
bedrijven in onze gemeente Mook en Middelaar.  
 De stichting zonder winstoogmerk, bestaande uit deskundige vrijwilligers, wil 

een platform zijn, die zowel u als de gemeente zal bijstaan in de te maken keu-
zen. De stichting zal hierbij alle particuliere woning- en andere gebouweigena-
ren verbinden en vertegenwoordigen richting de overheid. 

 Om aan de gestelde klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, worden van u op 
termijn financiële investeringen verwacht. De stichting zal een hulpmiddel ont-
wikkelen en beschikbaar stellen, waarbij u zelf voor uw eigen woning of gebouw 
kunt bepalen welke duurzame maatregelen u kunt nemen en wat de kosten, 
opbrengsten, subsidie en belastingvoordelen hiervan zijn. 

 Wij ondersteunen het Energiecafé. Zij ondersteunen u bijvoorbeeld om middels 
collectieve inkoop, uw woning te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.  

 Als uw eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen, kunt u lid worden van een 
Energiecoöperatie. Zij voorzien daken van bedrijfsgebouwen van zonnepanelen 
en leggen zonneweides aan. De stichting vormt hierbij een voortrekkersrol. 

 Medewerkers van de stichting maken voor u een advies op maat, ingeval u 
voornemens bent om te investeren in een verbouwing en gelijktijdig energie be-
sparende maatregelen wil treffen.  

 Wilt u een woning in onze gemeente verkopen of kopen, dan maken wij een ad-
vies ten behoeve van verkoper en koper met duurzaamheidsmaatregelen voor 
korte en langere termijn.  

 
Wilt u weten wat de Stichting DuurzaaMM nog meer voor u kan betekenen, neem 
dan contact op met de voorzitter Ad Huijsmans telefoon 0653648273 of de secreta-
ris Wil van der Wielen telefoon 0621883642. 


