Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze (tweede) nieuwsbrief,
Naast de al eerder aangemelde geïnteresseerde Weerseloërs hebben zich ondertussen nog een
extra aantal aangemeld. Op dit moment wordt onze Nieuwsbrief verzonden naar meer dan 40
geïnteresseerde huishoudens.
Algemene informatie
De nieuwsbrieven hebben als bedoeling om u op de hoogte te houden van waar we als werkgroep
“Duurzaam Weerselo” mee bezig zijn.
Na onze eerste presentatie over een duurzamer Weerselo op 26 november 2018 en de vorige brief in
januari ontvangt u hier een update met de ontwikkelingen tot nu toe.
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.
Mocht je belangstelling hebben (zeker ook geldend voor dames) en wil je meehelpen/meedenken in
de werkgroep, dan horen wij dat uiteraard graag.
De tweede nieuwsbrief
We zijn ondertussen druk verder gegaan met het project. We hebben inmiddels twee gesprekken
gehad met IM Overijssel (Initiatieven Makelaars Overijssel) in de persoon van mevrouw Wilma
Paalman. Tijdens deze gesprekken hebben we ons plan en doelstelling voor Weerselo besproken en
waar mogelijk aangevuld met de kennis van Wilma Paalman. De eerste stap die wij nu willen zetten is
het organiseren van een inloopavond voor jullie, de Weerseloërs. Meer over deze inloopavond
verderop in deze nieuwsbrief. Verder is er contact gezocht met provincie om te bekijken of wij met
ons project in aanmerking komen voor de LEI subsidie. Deze vorm van subsidie zouden wij kunnen
gebruiken voor het (deels) financieren van het postcoderoos project.
Verder zijn een aantal van ons donderdag 7 februari naar een “kennisfestival”-bijeenkomst geweest
bij Enexis in Zwolle, hier kwamen veel soortgelijke werkgroepen, bezig met duurzaamheid uit heel
Overijssel bijeen om kennis op te doen en uit te wisselen.
Algemeen voor het project geldt dat we het spoor dat we vorige keer aangaven verder willen
vervolgen;
Als eerste thema hebben we ‘isolatie’, want wat je met isolatie kunt besparen hoef je aan energie
niet op te wekken. Ofwel in hoeverre kunnen we onze woningen op een betaalbare en juiste manier
verder isoleren. We gaan hiervoor gebruikmaken van deskundigen werkzaam voor de stichting
Duurzaam (t)huis Twente. Deze adviseurs kunnen individuele adviezen maken wat voor u en voor uw
woning de beste resultaten biedt in ondermeer isolatie van uw woning. Deze adviezen zijn zowel op
technisch als op financieel gebied.
Het tweede thema is ‘zonnepanelen’.
Daarin zijn twee onderdelen te onderscheiden; allereerst het kunnen benutten van eigen dak voor
zonnepanelen en het wellicht gezamenlijk grootschalig en dus goedkoper kunnen inkopen ervan.
Anderzijds is dat een mogelijk postcoderoosproject.
Voor beide onderdelen van zonnepanelen geldt, dat ze aantrekkelijk zijn, met name door het terug

kunnen ontvangen van de milieu-energiebelasting die u betaalt voor de gebruikte energie
via uw energieleverancier. We spreken in de huidige situatie over circa 12 ct. per kWh die u dan aan
betaalde milieu-energiebelasting terug kunt ontvangen.
Bij zonnepanelen op uw eigen dak kunt u dat zelf rechtstreeks regelen (en bij de oude elektrische
‘draaimeters’ in de meterkast gaat de besparing automatisch omdat het om de ‘netto’ inkoop van
energie gaat).
Bij het postcoderoosproject worden er panelen op andermans dak gelegd (waarvoor deze een huur
ontvangt). Aan het eind van het jaar, wanneer bekend is wat de panelen/uw aandeel in de panelen
aan energie hebben/heeft opgeleverd, kan dat verrekend worden met uw eigen gebruikte aantal
kWh aan elektriciteit.
We willen voor ons dorp kijken of we een postcoderoos project kunnen opstarten. Omdat een
‘postcoderoos’ meerdere postcodegebieden mag bevatten wordt hierin ook gekeken of we dit samen
met andere dorpen kunnen organiseren (we hebben onder meer contact met Beuningen, waar men
ook bezig is met de opstart ervan).
Wilma Paalman heeft veel ervaring op dit gebied en kan ons hierin goed ondersteunen. Met
betrekking tot zonnepanelen beperken we ons niet alleen tot alleen de postcoderoos, we gaan, zoals
hiervoor gemeld ook kijken naar mogelijkheden voor het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. Dit
zou dus ook interessant zijn voor mensen die niet willen participeren in het postcoderoos-project
maar wel zonnepanelen op hun eigen dak willen.
Om deze twee thema’s (isolatie en zonnepanelen) goed uit te kunnen voeren achten wij als
werkgroep het noodzakelijk om een goede inventarisatie te doen onder de Weerseloërs. Voordat we
investeringen kunnen gaan doen moeten wij goed inzicht krijgen in waar de behoeftes en
mogelijkheden liggen in Weerselo. We gaan dit doen middels een (digitale) enquête. Deze enquête
zullen wij jullie, als geïnteresseerden, als eerste toesturen. Ook via sociale media zullen wij deze
enquête verspreiden.
Deze thema’s samen met de enquête willen we presenteren op de inloopavond (reeds kort
benoemd). Als datum en locatie hiervoor is gekozen voor:

maandagavond 25 maart a.s. om 20.00 uur in Café-restaurant van Olffen
Noteer deze alvast in uw agenda!
Deze avond zal bestaan uit presentaties over de twee thema’s en er is de mogelijkheid om eventueel
de enquête nog in te vullen. We hebben natuurlijk liever dat dit reeds voor de tijd is gedaan zodat we
ook al de eerste voorlopige resultaten kunnen presenteren.
Na de presentaties kan er (informeel) informatie ingewonnen worden bij de medewerkers/adviseurs
van stichting Duurzaam (t)huis Twente, Wilma Paalman en natuurlijk bij de leden van onze
werkgroep.
Met de adviseurs van stichting Duurzaam (t)huis Twente kunnen ook afspraken gemaakt worden
voor een bezoek aan huis met persoonlijk advies.
Uit de enquête willen we opmaken wat de behoefte in Weerselo is zodat we een passend aanbod
kunnen maken voor de belangstellenden. Mocht er bijvoorbeeld veel belangstelling zijn voor
bijvoorbeeld extra vloerisolatie of voor extra isolerend glas, dan zouden wij via gezamenlijke inkoop
hiervoor een goede aanbieding kunnen presenteren naar jullie als Weerseloërs.

Op dit moment zijn we bezig om de enquête voor te bereiden. We hopen deze met een paar
weken te kunnen verspreiden zodat we de eerste voorzichtige resultaten al kunnen melden op 25
maart.
Om juridische een en ander meer vorm te geven (nodig voor subsidies en positie naar derden) zijn wij
van voornemens, uiteraard bij voldoende belangstelling van de Weerseloërs, een stichting op te
richten. Voor het eventueel oprichten van een ‘postcoderoos-project’ zou tevens een
energiecoöperatie noodzakelijk zijn. Deze coöperatie zal dan onder deze stichting komen te vallen.
Dit is voor nu de huidige status. Wij werken met veel plezier verder aan dit project en houden jullie
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 jullie. Het
handigste is dat wellicht via een mail naar ons.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme
Tel. 0622436689

