
 

Beste woningeigenaar van de Bloemenbuurt,  
 
Samen verduurzamen we de Bloemenbuurt.  
Op 16 maart 2022 is de Coöperatie Duurzaam Didam opgericht. We hebben voor een coöperatie 
gekozen omdat die zeer democratisch is: de leden bepalen gezamenlijk het reilen en zeilen van de 
coöperatie.  Na de oprichting hebben we al veel gedaan, zoals een gesprek met wethouder Wolsink, 
gesprekken met andere organisaties in Didam, website maken en bankrekening aanvragen. Op 13 
september, van 19.30-21.00, organiseren we een inloop met het bestuur in het Albertusgebouw. U 
bent welkom met suggesties en vragen.  
Voor leden is op 8 november de algemene ledenvergadering. Informatie www.duurzaamdidam.nl  
 
Energietoeslag voor minima 
De energieprijzen zijn flink gestegen. De gemeente Montferland voert de energietoeslagen regeling 
uit. Afhankelijk van uw inkomen komt u wellicht in aanmerking. De toeslag is € 1300,-. Zie 
https://www.montferland.info/informatie-over-de-energietoeslag  voor meer informatie. Mocht u 
dat ingewikkeld vinden laat het weten, wij helpen u graag. Zie onderaan voor ons e-mailadres.  
 
Namens De Coöperatie Duurzaam Didam  
Het oprichtingsbestuur: Fer Coenders, Henk Tomas, Peter de Rooij, Jaap van der Veen 
 

Nog geen lid maar u wil wel bijdragen aan het verduurzamen van de Bloemenbuurt? Stuur dan een 

e-mail aan info@duurzaamdidam.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer, onder vermelding van 

interesse Coöperatie Duurzaam Didam. Voor meer informatie: www.duurzaamdidam.nl  
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