Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Het is een tijdje geleden maar hierbij de nieuwsbrief voor februari vanuit de stichting Duurzaam
Weerselo. Veel leesplezier. De nieuwsbrieven hebben als bedoeling om u op de hoogte te houden
van waar we als stichting Duurzaam Weerselo mee bezig zijn en andere zaken omtrent de
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Onze huidige groep bestaat uit de volgende leden;
Harry Oude Rengerink, Jeroen Hulsink, Johan Oonk, Tonnie Baalhuis, Mark Banierink, Gerard oude
Hengel, Nick Nieuwe Weme, Benny Scholte Lubberink en Martijn Scholten (als nieuw lid).
De tiende nieuwsbrief
In de afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met onze twee hoofdprojecten namelijk de gezamenlijke
inkoop (van zonnepanelen en isolatie) en de postcoderoos (panelen elders op grote daken) in
samenwerking met Beuningen. Ook werken wij aan algemene zaken omtrent de Stichting. Zo wordt
er op dit moment onder andere gewerkt aan het opzetten van een website.
Gezamenlijke inkoop - zonnepanelen op eigen dak
We hebben een toeleverancier gekozen voor zonnepanelen op eigen dak. Deze toeleverancier is
Schulte uit Denekamp geworden. Om tot deze keuze te komen hebben we meerdere offertes met
elkaar vergeleken en op basis van de prijs scoorde Schulte het beste. Voor 2020 gaan wij de
zonnepanelenprojecten met Schulte doen.
De vervolgstap is dat wij een informatieavond gaan organiseren voor de belangstellenden. Deze gaan
wij houden op woensdag 4 maart. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De locatie en
aanvangstijd hiervoor volgen nog. De mensen waarvan wij weten dat ze belangstelling hebben voor
zonnepanelen zullen wij persoonlijk uitnodigen. Andere mensen die belangstelling hebben voor
zonnepanelen op eigen dak zijn natuurlijk ook welkom. De avond zal op een soortgelijke manier
georganiseerde worden als voor het vloerisolatie project is gebeurt. Dus een avond waarbij Schulte
aanwezig is en waar naderhand gekozen kan worden om Schulte een opmaat gemaakte offerte te
laten aanbieden. Hou onze nieuwsbrief of het Beukske dus in de gaten voor meer informatie
hierover.
Gezamenlijke inkoop – Isolatie
Vloerisolatie
Voor vloerisolatie loopt het aantal belangstellenden mooi op. Op dit moment zitten we over de 25
belangstellenden. Dit is natuurlijk gunstig voor de gezamenlijke korting die wij daarmee behalen. Ook
het aantal mensen dat daadwerkelijk de offerte heeft geaccepteerd is al zo hoog dat we de eerste 5%
van de gezamenlijke groepskorting ruimschoots hebben bereikt. Voor de mensen die in de eerste
ronde de offertes hebben gekregen is deze korting niet heel
duidelijk aangegeven. Dit hebben wij gecommuniceerd aan Tonzon
en er is afgesproken dat bij de factuur de gegarandeerde korting van
5% wordt toegevoegd. Dit houdt dus in dat voor sommige mensen
de factuur 5% lager zal uitvallen dan de offerteprijs. Inmiddels zijn
de eerste vloeren geïsoleerd door Tonzon en de ervaringen hierover
zijn positief.

Het project van vloerisolatie breidt zich ook uit naar andere dorpen, zo is er al binnenkort al een
voorlichting in Beuningen en ook Deurningen heeft interesse getoond. De mensen die vanuit deze
dorpen meedoen zorgen ook voor meer korting voor de mensen uit Weerselo, dus goed nieuws.
Gevelisolatie – kozijnen / glas / spouw
Voor het volgende gezamenlijk inkoop project gaan wij ons richten op gevelisolatie. Op dit moment
zijn wij in gesprek met een adviseur over hoe wij dit het beste kunnen aanvliegen. Wij bekijken op dit
moment of we ons op één of meerdere van de onderstaande opties gaan focussen;
-

Spouwisolatie
Glasisolatie
Glasisolatie i.c.m. nieuwe kozijnen

Wanneer wij hiermee verder gaan ligt nog even aan de wijkuitvoeringsplannen die vanuit de
gemeente opgelegd gaan worden voor Weerselo. De benodigde isolatie voor woningen moet
natuurlijk wel in de strategie van deze wijkuitvoeringsplannen passen. Wij zijn hierover met de
gemeente in gesprek.
Voor mensen die gebruik willen maken van de SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis
voor 2 besparende isolatie maatregelen) is het natuurlijk belangrijk dat de tweede isolerende
maatregel op relatief korte termijn wordt uitgevoerd.
Postcoderoos
Het eerste project in Beuningen gaat nog steeds niet zeer gemakkelijk. We lopen tegen een aantal
kleine praktische hindernissen aan die we moeten overwinnen. Dit laat zien dat het opzetten van een
postcoderoos coöperatie meer voeten in de aarde heeft dan dat we van te voren hadden gedacht en
gehoopt. Wel zijn we voorzichtig begonnen met het kijken naar een Weerseloos project en hoe wij
dat vorm gaan geven. Er moet bij gezegd worden dat dit nog wel heel prematuur is en nog tijd nodig
heeft.

Met vriendelijke groet,
Stichting Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme

