Khalid Zian, Schepen van Milieu en Energie van de Stad Brussel

Nieuwe groepsaankoop van de Stad Brussel:
Opening van de inschrijvingen!
De Stad Brussel, in samenwerking met het platform voor energie advies Wikipower lanceert op 15
januari een groepsaankoop aardgas en 100% groen stroom. Deze operatie richt zich tot alle
Brusselaars en maakt het mogelijk tot 225€ per jaar te besparen op hun energierekening. Hoe
meer deelnemers hoe voordeliger de verkregen prijzen zullen zijn!
Na het succes van de eerste groepsaankoop in 2014, heeft de Stad Brussel beslist de actie aan de
Brusselse gezinnen en zelfstandigen opnieuw aan te bieden met de medewerking van Wikipower.
Het principe is eenvoudig: zoveel mogelijk verbruikers verzamelen om de grootste mogelijke
kortingen op de energieprijzen te onderhandelen.
“het doel is drievoudig: de koopkracht van de Brusselse burgers te verbeteren, de verbruikers voor
te lichten over hun rechten in een geliberaliseerde energiemarkt en sensibiliseren voor
energiebesparingen.” Zegt Khalid Zian, de Schepen van Milieu en Energie van de Stad Brussel achter
dit initiatief.
“zes informatiesessies zullen daarvoor in de buurthuizen worden georganiseerd om de Brusselse
burgers te ontmoeten en om op alle hun vragen te antwoorden”.
“We zullen ook de mogelijkheid aanbieden om aan drie bewustmakingsworkshop mee te doen over
hoe ons milieueffect te beperken dankzij energiebesparing geanimeerd door de vzw “21 solutions”
en Ecosons”! zegt enthousiast de Schepen Khalid Zian.
Ook al richt zich de groepsaankoop in prioriteit tot de inwoners van de Stad Brussel, zijn de
inschrijvingen open aan alle de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle de
deelnemers zullen kunnen genieten van de verkregen prijzen.
“Als lokaal niveau hebben de gemeenten een essentiële bewustmakings- en voorlichtingsrol. De
organisatie van een groepsaankoop is een manier om de vaak verward verbruikers te helpen in een
complex energiemarkt met een groot aantal verschillende formules. Het gaat ook om de koopkracht
van de Brusselse burger duurzaam te verbeteren”, concludeert Khalid Zian.

De 6 informatiesessies:
•
•
•
•
•
•

Donderdag 25/01 op 19u, Buurthuis Millennium, Antwerpsesteenweg 150A, 1000 Brussel
Donderdag 1/02 op 19u, Buurthuis Nachtegaal, Nachtegaalsweg 18-20, 1120 Neder-overHeembeek
Donderdag 8/02 op 19u, Buurthuis Model, bijgebouw Blok 3, 1020 Brussel
Donderdag 8/02 op 19u, Buurthuis Haren, Kortenbachstraat 11, 1130 Haren
Donderdag 22/02 op 19u, Buurthuis Krakeel, Wasserijstraat 32, 1000 Brussel
Dinsdag 27/02 op 19u, Buurthuis Espace S Laken, Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel

De 3 bewustmakingsworkshop geanimeerd door “21 solutions”:
•
•
•

Donderdag 1/02 op 18u, Buurthuis Nachtegaal, Nachtegaalsweg 18-20, 1120 Neder-overHeembeek
Donderdag 22/02 op 18u, Buurthuis Krakeel, Wasserijstraat 32, 1000 Brussel
Dinsdag 27/02 op 18u, Buurthuis Espace S Laken, Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Brussel

In praktijk:
De inschrijvingen zijn open tot 28 februari 2018
het inschrijvingsformulier en alle info’s zijn beschikbaar op info@energie.brussel.be
Een papier formulier kan ook aangevraagd worden op het nummer 02 319 64 99 of bij de
Milieuraadgeving cel van de Stad Brussel
Eikstraat 8 – 1000 Brussel
milieuraadgeving@brucity.be / 02 279 33 10
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