Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij de vierde nieuwsbrief van de werkgroep Duurzaam Weerselo. Veel leesplezier. De
nieuwsbrieven hebben als bedoeling om u op de hoogte te houden van waar we als werkgroep
“Duurzaam Weerselo” mee bezig zijn.
De huidige werkgroep bestaat uit de volgende leden; Harry Oude Rengerink, Jeroen Hulsink, Johan
Oonk, Tonnie Baalhuis, Mark Banierink, Gerard oude Hengel, Nick Nieuwe Weme en Benny Scholte
Lubberink. Wij krijgen ook nog ondersteuning van de provincie die ons helpt met het begeleiden van
dit project.
De vierde nieuwsbrief
De informatieavond is wat ons betreft een groot succes gebleken met meer dan 60 belangstellenden
exclusief onszelf. Dit kunnen wij als werkgroep zeer waarderen! De inventarisatie die wij vooraf en
tijdens de informatieavond hebben laten rondgaan heeft ons een goed beeld gegeven waar de
behoefte in Weerselo ligt. De enquête is door meer dan 40 personen ingevuld, dit mag altijd nog
aangevuld worden wanneer u dit nog niet gedaan hebt, klik hier voor de enquête. Hieronder ziet u in
de taartdiagrammen de uitslag van alle geënquêteerden over de twee hoofdthema’s namelijk isolatie
en zonnepanelen.

Figuur 1 Belangstelling m.b.t. isolatie

Figuur 2 Belangstelling m.b.t. zonnepanelen

De resultaten van de enquête laten een heel breed en gevarieerd beeld zien voor de verschillende
mogelijkheden. Zo is op het gebied van isolatie in elk onderwerp interesse getoond, wel met een
lichte voorkeur voor vloerisolatie. Voor zonnepanelen is het zelfs bijna helemaal gelijk voor de
interesse voor op eigen dak of op andermans dak (postcoderoos). Wij trekken hieruit de conclusie
dat alle onderwerpen aandacht verdienen. Dit gaan wij ook zeker proberen te realiseren. Om echter
toch een eerste start te maken hebben wij gekozen om bij isolatie ons eerst te focussen op
vloerisolatie. Voor het gedeelte over zonnepanelen zijn wij wel van plan om beide opties gelijk aan te
pakken.

Vloerisolatie
De bedoeling voor vloerisolatie is om de personen die hier belangstelling voor getoond hebben een
vragenlijst te sturen. De bedoeling van deze vragenlijst is om meer technische gegevens te verkrijgen.
Deze gegevens hebben wij nodig om een goed inzicht te krijgen in bijvoorbeeld hoeveel oppervlak er
totaal geïsoleerd moet worden en welk type isolatie het meest geschikt is. De gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en na het invullen van deze vragenlijst is alles nog vrijblijvend. De mensen
die hebben aangegeven graag mee te willen denken omtrent dit onderwerp zullen we benaderen.
Hebt u tijdens de enquête niet aangegeven interesse te hebben voor vloerisolatie maar zou u dat
alsnog willen dan kunt u altijd een mail sturen naar DuurzaamWeerselo@gmail.com. Met de
gegevens uit de vragenlijst hebben wij voor ogen om via gezamenlijke inkoop een passende offerte
te maken voor u.
Zonnepanelen
Hetzelfde proces als aangegeven bij vloerisolatie gaan we ook doen voor de mensen die aangegeven
hebben dat ze zonnepanelen op eigen dak willen. Ook naar de belangstellenden hiervoor zullen we
een nieuwe vragenlijst sturen zodat we vandaar uit een passende oplossing kunnen aanbieden. Ook
hier gaan we personen benaderen die hebben aangegeven mee te willen denken. Mocht je bij ons
nog niet kenbaar hebben gemaakt dat je belangstelling hebt voor zonnepanelen op eigen dak dan
kun je dit ook doorgeven via het bovenstaande e-mailadres.
Voor de mensen die aangegeven hebben graag zonnepanelen te willen, maar niet op eigen dak willen
of kunnen, gaan we kijken naar de mogelijkheden voor een postcoderoos project. Op dit moment zijn
er twee mogelijke opties om dit op te starten namelijk door samen te werken met een corporatie uit
een andere plaats of door dit zelf op te richten. Wij bekijken wij beide mogelijkheden. Zodra we zelf
goed in kaart hebben hoe we het gaan doen zal ook voor deze groep mensen een vragenlijst
verstuurd worden.
Verder zijn wij van voornemens om binnenkort een stichting in het leven te roepen genaamd
Duurzaam Weerselo. Hiervoor zijn wij bezig de benodigde voorbereidingen te doen.
Dit is voor nu de huidige status. Wij werken met veel plezier verder aan dit project en houden u op
de hoogte van onze vorderingen. Mochten er nog vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn met
betrekking tot ons project dan staan we daarvoor open en horen wij dat graag van u. Het handigste is
dat via een mail naar ons.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme

