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Nieuwsbrief januari 2021
Vacature: Wijkenergiecoach
(vrijwilliger)
Gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en
Westerkwartier zijn samen met de Groninger
Energiekoepel op zoek naar mensen die hun
kennis over energiebesparing willen delen met
mensen uit de buurt door vrijwillig energiecoach te worden.
Energiecoaches voeren ongeveer drie telefoon- of online gesprekken per week met
huiseigenaren die zich opgeven voor een energieadviesgesprek. Om een gedegen advies te
kunnen geven, volgen vrijwilligers een training.
Interesse in deze vrijwillige functie of ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Kijk hier voor
de volledige vacaturetekst. of kaat het weten aan Sander Berkepas, projectleider
Energiecoaches, via sander.berkepas@grek.nl, of telefoon: 06-22924452.

HEC op de streekmarkt
Verhildersum
Sinds kort staat de HEC ook op de Streekmarkt van
Verhildersum. Wij vinden dat energie bij uitstek een
lokaal product is. Koop lokaal – dus koop ook je
energie lokaal via de Hogelandster Energie
Cooperatie!
Kom naar de streekmarkt en bezoek onze stand voor alle informatie over lokale, duurzame
energie. Voor een gewoon gezellig praatje ben je natuurlijk ook van harte welkom!
De eerstvolgende markt is op 20 maart 2021.
Meer informatie
Nu al nieuwsgierig naar een persoonlijk energieaanbod via de HEC? Klik dan hier om
vrijblijvend je maandbedrag te berekenen.

Project Oldeheem Kloosterburen
De ontwikkelingen in ons nieuwe postcoderoosproject
Oldeheem gaan rustigaan de goede kant op. Dit project is
voor iedereen in Kloosterburen en omstreken.
Nieuwsgierig naar dit project of interesse om mee te doen?
Kijk op onze website voor meer informatie of stuur een e-mail
naar welkom@hogelandstroom.nl.

Energiebelasting wijzigt
Er zijn in 2021 weer enkele wijzgingen in de energiebelasting.
De belasting op gas wordt in 2021 hoger. Die op stroom blijft nagenoeg gelijk.
Ieder huishouden krijgt altijd een korting op de energiebelasting; de zogeheten 'vermindering
energiebelasting' of 'heffingskorting'. Dat is een vast bedrag per jaar en stijgt in 2021 met € 31
naar € 559. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op je energierekening.
De wijzigingen in overzicht

Hogelandster Energie Coöperatie
Schouwerzijlsterweg 4
9961TA Mensingeweer
www.hogelandstroom.nl
welkom@hogelandstroom.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u welkom@hogelandstroom.nl toe aan uw adresboek.

