Duurzaam Weerselo
Hallo geïnteresseerde Weerseloërs.
Allereerst voor ieder van u en uw naasten de beste wensen voor het jaar 2019. We hopen er samen
met u een ‘energiek’ jaar van te maken.
U ontvangt hierbij een eerste nieuwsbrief.
Onze bedoeling is om u middels dit soort nieuwsbrieven de komende tijd op de hoogte te houden
van waar we als werkgroep mee bezig zijn.
Na onze presentatie over een duurzamer Weerselo op 26 november jongstleden ontvangt u hier een
eerste update met de ontwikkelingen tot nu toe.
De opkomst aan geïnteresseerden tijdens de openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Weerselo was
uitstekend. Op de avond zelf en ook daarna hebben een heel aantal personen zich meteen gemeld,
omdat ze interesse hebben in een ‘duurzamer Weerselo'. Ook hebben verschillende personen zich
aan de hand van artikelen in de krant en in het Beukske daarna nog opgegeven.

Na 26 november/onze presentatie, hebben zich ook enkele personen gemeld, om zich bij de
werkgroep aan te willen sluiten. Deze nieuwe leden zijn Harry Oude Rengerink en Jeroen Hulsink.
De totale werkgroep bestaat nu naast deze twee heren uit: Johan Oonk, Tonnie Baalhuis, Mark
Banierink, Gerard oude Hengel en Nick Nieuwe Weme. In principe denken wij voor dit moment met
deze groepsgrootte uit de voeten te kunnen, maar mocht je belangstelling hebben (zeker ook
geldend voor dames), of heel specifieke kennis op het terrein van dit onderwerp, en wil je
meehelpen/meedenken in de werkgroep, dan horen wij dat uiteraard graag.

Wij hebben inmiddels een gesprek ingepland met mevrouw Wilma Paalman werkzaam voor IM
Overijssel (IM staat hier voor ‘Initiatieven Makelaars’).
Wilma Paalman werkt in een groep van negen personen die vanuit de provincie ondersteund, kunnen
helpen bij het opstarten van duurzame initiatieven in Overijssel. Wilma Paalman heeft vooral
ervaring op het gebied van de ‘postcoderoos’ het opstarten van een energiecoöperatie.
Het gesprek van de werkgroep met haar gaat plaatsvinden in de derde week van januari. Het IM
Overijssel heeft de nodige ervaring met het opstarten van lokale duurzame initiatieven en kan ons
wellicht goede ondersteuning bieden op het gebied van contacten leggen en regelgeving. Doordat zij
meerdere projecten reeds gedaan hebben kunnen we dus ook op hun ervaring meeliften van
projecten in andere Overijsselse dorpen en gemeenten. Ook op het gebied van subsidies kan deze
groep ons verder helpen.

Samen met het IM Overijssel willen wij voorlopig twee projecten opstarten.
Allereerst wordt gedacht aan het beter isoleren van bestaande woningen. Door bijvoorbeeld op
grote schaal de kruipruimtes van woningen extra te isoleren zou daarmee een belangrijke stap
gemaakt kunnen worden. Uiteraard ook andere isolatiemaatregelen komen aan de orde in dat
project.

De bedoeling op termijn is, dat het isoleren van woningen later eventueel kan worden
uitgebreid tot het gasloos kunnen maken bestaande woningen. Voorlopig is dat echter nog een stap
te ver.
Het tweede project is het mogelijk opstarten van een ‘postcoderoos’.
Dit project is ook toegelicht op de bijeenkomst in november. Voor degenen die zelf geen goed
dakoppervlak hebben voor het plaatsen van zonnepanelen zou het gezamenlijk huren van
boerendaken of daken op sporthal of industriehallen een oplossing kunnen bieden.
Deelnemers kopen een certificaat en krijgen daarmee recht op ‘zonnepanelen’ elders op een dak.
Daarmee kan als eerste bereikt worden dat je vrijgesteld wordt van energiebelasting. Daarnaast
zullen er na aftrek van kosten ook inkomsten overblijven voor de geleverde energie.
We hopen aan de hand van voorbeelden via mevrouw Paalman daar ook voor ons dorp goede
uitgangspunten voor te vinden.
Na onze bespreking met mevrouw Paalman hopen wij jullie snel daarna van nieuwe informatie te
kunnen voorzien. Bovendien staat bij de werkgroep in de planning om een (avond)bijeenkomst te
organiseren voor alle geïnteresseerden om met nadere invulling van de projecten te komen. Dat zal
wellicht nog in de maand februari mogelijk zijn.
We willen als werkgroep graag met de kennis en kunde die er elders in den lande al is opgedaan en
waar wij gebruik van kunnen maken, op vlotte wijze komen tot de uitvoer van projecten.
Echter ieder project heeft tijd van opstart nodig. Denk alleen maar aan de verschillende juridische
punten welke opgelost moeten worden. Met de werkgroep zoals nu inmiddels samengesteld, hopen
we samen met jullie in Weerselo dit jaar iets van de grond te krijgen.
Dus hopelijk wordt het een ‘energiek’ 2019 !!!
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

