
Hulp nodig bij het verlagen van uw energielasten? 

 

Dinsdag 22 maart organiseert Stichting Buurkracht om 20.00 uur het gratis online 

Energywebinar. De gemeente Leudal werkt samen met Stichting Buurkracht om u te helpen 

uw energielasten te verlagen en zo honderden euro’s per jaar te besparen.  

 

Door deelname aan het EnergyWebinar komt u meer te weten over lagere energielasten en een 

comfortabel huis. Dit zonder zelf hoge kosten te maken. Wist u dat een laptop veel minder energie 

verbruikt dan een desktop PC? Dat grote meubels het beste geplaatst kunnen worden tegen een wand 

die niet goed geïsoleerd is? En bent u al op de hoogte van de mogelijkheden in de gemeente Leudal 

om de energielasten te verlagen? Het webinar vindt plaats op 22 maart om 20.00 uur en duurt 60 

minuten. Niet alleen leert u hoe u kosten kunt besparen, ook maakt u kans op een energie-bespaarbon 

ter waarde van € 50,-. Onder de deelnemers worden drie bonnen verloot. Aanmelden voor het 

Energywebinar kan via buurkracht.nl/leudal (https://www.buurkracht.nl/category/energyparty/). 

 

Masterclass: nog meer, voordeliger én leuker energie besparen 

Inwoners van Leudal die na hun deelname aan het Energywebinar nog meer willen weten, kunnen zich 

vervolgens inschrijven voor een interactieve online masterclass. Het aantal plekken voor deze 

masterclass is gelimiteerd.  

 

Samenwerking Stichting Buurkracht en gemeente Leudal 

De gemeente Leudal werkt samen met Stichting Buurkracht om inwoners verder op weg te helpen met 

energiebesparing. Voor meer informatie kijk ook op: https://imsva91-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.duurzaamleudal.nl&umid=77550D7E-D9C6-

5205-A77D-C98420C1199E&auth=f96c4808620d447bcac99e1befb42790cc6b7677-

f465e59ff9e676bd4f50f56e2fe06c48e89e6b74 

                                                                                                               

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie contact op met Floortje Muskens, PR & 

Communicatie Buurkracht, via 06-246 700 46 of floortje@buurkracht.nl. 

 

Over Stichting Buurkracht 

Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren om hun buurt samen mooier, groener, gezelliger of 

duurzamer te maken. De stichting helpt buren in heel Nederland om hun ‘buurkracht’ te ontdekken en 

vergroten, door ze bij elkaar te brengen en te helpen met tips en tools, zoals de buurkracht-app en de 

website buurkracht.nl. Meer dan 600 buurten hebben hun buurkracht al ingezet. Gemeenten betrekken 

Stichting Buurkracht regelmatig bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor hen heeft de stichting 

diverse aanpakken.  

  
Gemeente Leudal  
Onze gemeente, gelegen aan de Maas, ligt centraal in Midden-Limburg. We danken onze naam aan 
natuurgebied het Leudal.  Met 36.000 inwoners, verdeeld over 16 dorpskernen en een oppervlakte van 
circa 165 km2 zijn we een van de grootste landelijke gemeenten van Limburg. Leudal is sociaal- en 
economisch vitaal met krachtige sectoren in de agri-business, maakindustrie en toerisme. De gemeente 
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kenmerkt een rijk verenigingsleven en biedt een diversiteit aan kunst en cultuur. Ook zetten we ons in op 
gezondheid, sport en bewegen met plezier. Samenwerken met inwoners, verenigingen, bedrijven en 
buurgemeenten, op lokaal en regionaal niveau, is voor ons van groot belang. Dit voor de versterking van 
de sociaal-economische structuur. Waar nodig faciliteren we en zijn we klantgericht in onze 

dienstverlening. Bij initiatieven en investeringen staat duurzaamheid voorop. We zijn trots op onze 

100% coöperatieve windmolens die een bijdrage leveren aan een duurzaam Limburg.We zijn uniek in 
onze veelzijdigheid en daar zijn we trots op. In Leudal komt alles samen. www.leudal.nl 

 

 

http://www.leudal.nl/

