Energiebox
Burgers in beweging voor energie !

In deze energiebox plaatsen we burgerinitiatieven in de kijker.
Wil je ook een je stekje op deze pagina neem dan contact met ons op
Coopstroom

CoopStroom, de eerste Brugse energiecoöperatieve werd opgericht uit de schoot van
de vzw Klimaat Podium Brugge door burgers die zich willen inzetten voor meer groene
energie in eigen streek.
Voor hun eerste projecten richten ze zich op het uitrollen van zonne-energie op daken
van scholen, bedrijven, particulieren,…
De projecten worden volledig gefinancierd met het geld van de coöperanten die zelf in
de coöperatie kunnen meewerken, zij het in het bestuur of bij de algemene
vergadering.
Wat maakt een coöperatie als CoopStroom zo anders ?
Energie voor en door de burger
Hand in hand met de lokale partners: de coöperatie werkt steeds samen met
lokale installateurs of leveranciers voor hun projecten, met steden en gemeenten
en andere partners op vlak van communicatie en dienstverlening
Investeringen 100 % groen en lokaal: investeringen worden uitsluitend
aangewend voor het uitbouwen van lokale hernieuwbare energieprojecten die
maximaal gefinancierd worden door burgers uit eigen streek
Erkend Volgens ICA principes – sociaal oogmerk
Contact: http://www.coopstroom.br

Transfom 3

Transform3 is een dienstverlenende organisatie met als doelstelling je energiefactuur

op een slimme wijze te minimaliseren, de klimaatwinst en de toegang tot de nieuwe
energie technologieën te maximaliseren.
Hun missie is de transformatie naar een klimaatneutrale economie mee te helpen
versnellen.
Zij doen dit door zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren, te informeren, te
enthousiasmeren en te begeleiden naar een correct aankoopgedrag.
Wil je weten wat de beste koop is op het vlak van ledverlichting, hernieuwbare energie,
energieopslag, laadpalen en koolstofvrij vervoer…
Dan is hun website de “place to be”
Transform3 is een project van Zuiderlicht cvba. Zuiderlicht is een coöperatieve met
een 50tal coöperanten die de werking ervan steunen
Contact : http://www.transform3.be

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be

Contactinformatie
Energieloket
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 8000 Brugge
T 050 47 55 13
energieloket@deschakelaar.be

