Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij de nieuwsbrief van juli vanuit 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 ondersteuning van een aantal externen die ons helpen met het begeleiden
van dit project.
De zesde nieuwsbrief
In de afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met onze twee hoofdprojecten namelijk de gezamenlijke
inkoop (van zonnepanelen en vloerisolatie) en het opzetten van de structuur voor de postcoderoos.
Verder zijn wij verder gegaan om de organisatie structuur meer vorm te geven. Dit houdt onder
andere in het oprichten van een stichting en de daarbij behorende aangelegenheden.
Gezamenlijke inkoop – Isolatie en/of zonnepanelen op eigen dak
Voor dit project hebben wij nu redelijk in kaart hoeveel belangstellenden er zijn. Een aantal mogelijke
belangstellenden zullen nog benaderd worden hiervoor. Van de meeste van de ons bekende
belangstellenden hebben wij gegevens verkregen zoals bijvoorbeeld het aantal vierkante meters
vloeroppervlak voor de vloerisolatie of het elektriciteitsverbruik voor de zonnepanelen. Met deze
gegevens gaan wij beginnen aan het offerte traject.
Voor vloerisolatie kwam naar voren dat veruit de meeste belangstelling naar het luchtkussen
systeem (zoals bijvoorbeeld Tonzon) gaat. Dit is het systeem waarbij een isolatiefolie in de
kruipruimte word aangebracht. Voor dit systeem is het belangrijk dat de kruipruimte schoon is en
een minimale hoogte van ongeveer 50 cm heeft. Voor het offerte traject gaan we ons voornamelijk
op dit systeem focussen, al zullen we de prijs van PUR-achtige isolatiematerialen ook informatief
doorgeven. De offertes voor de luchtkussens willen we opsplitsen in materiaal- en installatiekosten.
Dit laatste voor mensen die het eventueel zelf willen doen of een handig iemand kennen.
Voor de zonnepanelen gaan wij nu offertes aanvragen voor de standaard “zwarte” zonnepanelen
(mono-kristallijn). Deze zonnepanelen worden door de meeste mensen mooier gevonden dan de
(iets goedkopere) blauwe panelen met aluminium rand. Als optie willen we ook deze blauwe
zonnepanelen (poly-kristalijn) met aluminium rand aanbieden. Deze zonnepanelen hebben als
voordeel dat ze iets goedkoper zijn in aanschaf maar over het algemeen een iets minder rendement
hebben. Een andere optie waar aan gedacht wordt is de technische mogelijkheid om een goed
rendement te krijgen wanneer er schaduw op uw dak is. Hiervoor zijn extra onderdelen nodig. Een
optie hiervoor is om achter elk zonnepaneel een omvormer of een speciale “optimizer” te hangen.
Alle opties zullen we ter zijner tijd zo goed mogelijk toelichten.
Hebt u zich niet aangemeld voor vloerisolatie of zonnepanelen op eigen dak en u hebt toch
belangstelling hiervoor, dan kunt u nog altijd een mail sturen naar DuurzaamWeerselo@gmail.com
en u aanmelden voor een of beide projecten.
Postcoderoos

Voor het postcoderoos project zijn wij een samenwerking met Beuningen aangegaan. Dit
houdt in dat wij onze activiteiten met betrekking tot postcoderoos in volledige samenwerking gaan
doen via coöperatie “Greuner”. Deze coöperatie is opgericht in Beuningen met als doel de inwoners
daar te laten participeren in een postcoderoosproject. Omdat zij als middelpunt of roos van de
postcode Rossum hebben gekozen kan Weerselo eenvoudig aansluiten.
Door onze samenwerking zal de structuur van deze coöperatie wel veranderd worden. Op dit
moment zitten in de coöperatie 3 leden uit Beuningen. Het is de bedoeling dat dit wordt aangevuld
met twee mensen vanuit onze werkgroep namelijk met Harry Oude Rengerink en Nick Nieuwe
Weme. De voorzitter van deze coöperatie is Tom Wagenvoort, in Weerselo alom bekend. Verder is
het de bedoeling dat de statuten van de coöperatie worden aangepast zodat het onze wederzijdse
belangen dus ook die voor Weerselose deelnemers evenwichtig weergeeft.
Op dit moment zijn ze vanuit Beuningen bezig met het opzetten van het eerste postcoderoos project.
Zij lopen hierbij tegen een aantal obstakels aan om dit project tot een succes te maken. Daarom is
onze insteek op dit moment om waar mogelijk Beuningen bij dit eerste project te ondersteunen en
gezamenlijk van dit eerste project te leren voordat wij dit gaan opstarten in Weerselo. Zo snel als
daarna mogelijk, zult u van onze kant met betrekking tot de postcoderoos in Weerselo nader
vernemen.
Dit is voor nu de 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 vernemen wij die graag van u. Het handigste is dat via
een mail naar ons.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme

