Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij de derde nieuwsbrief van de werkgroep Duurzaam Weerselo. In de mail is ook een link
aanwezig voor een online enquête. Deze enquête helpt ons om inzichtelijk te krijgen waar de
(individuele) behoefte ligt in Weerselo. Daarom waarderen wij het zeer als deze voor onze
informatieavond ingevuld is. Veel leesplezier.
Algemene informatie
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.
Mocht u belangstelling hebben (zeker ook geldend voor dames) en wilt u meehelpen/meedenken in
de werkgroep, dan horen wij dat uiteraard graag.
De derde nieuwsbrief
Als werkgroep zijn wij druk bezig geweest met het voorbereiden van de informatieavond van
maandag 25 Maart om 20.00 bij café van Olffen. Wij hebben drie hoofdthema’s voor deze
informatieavond namelijk;




De Weerseloërs informeren over de mogelijkheden voor isolatie
De Weerseloërs informeren over de mogelijkheden met zonnepanelen
Een inventarisatie onder de Weerseloërs om de duurzame behoefte inzichtelijk te krijgen
voor ons. Dit doormiddel van een enquête.

De inloopavond zal bestaan uit het hoofddeel dat bestaat uit twee presentaties. De eerste
presentatie zal gaan over isolatie en het tweede deel over de mogelijkheden met zonnepanelen.
Tussen en na deze presentaties is er de gelegenheid om; vragen te stellen, de enquête in te vullen of
gewoon een praatje te houden met een lid van de werkgroep of één van de sprekers.
De eerste presentatie zal gaan over isolatie. Dit onderwerp word verzorgt door duurzaam (t)huis
Twente in de persoon van Zwerius Kriegsman. Zwerius is zelf een opleider van de wooncoaches van
duurzaam thuis Twente en een ambassadeur van Climate Reality Leadership Corps, de organisatie
van Al Gore. Zwerius geeft adviezen onder andere over hoe huizen het best geïsoleerd kunnen
worden en waarmee te beginnen als je hiermee aan de slag wilt.
De Tweede presentatie zal gaan over zonnepanelen. Dit onderwerp is gesplitst in zonnepanelen op
uw eigen dak en zonnepanelen op een gezamenlijk dak. Het gezamenlijk dak word uitlegt doormiddel
van de postcoderoos. Deze presentatie zal verzorgt worden door Wilma Paalman van IM Overijssel.
Wilma heeft veel ervaring met het opstarten van lokale energie initiatieven en heeft veel lokale en
landelijke contacten op dit gebied. Daardoor weet ze vrij goed (voor zover dat mogelijk is) waar de
politiek naar toe wil met het klimaat akkoord.
In de zaal waar de presentaties gehouden worden zullen ook een aantal posters met informatie
opgehangen worden met bijvoorbeeld het energieverbruik van Weerselo. Na de tijd is er gelegenheid
om een praatje te maken met de mensen van Duurzaam thuis Twente, IM Overijssel en ons als

werkgroep. Duurzaam thuis Twente is aanwezig met 3 wooncoaches waarmee, eventueel
via ons, ook een vrijblijvende afspraak gemaakt kan worden. De enquête, die ook bijgevoegd is via
een link in de mail, zal ook in papieren versie aanwezig zijn voor de mensen die deze nog niet hebben
ingevuld.
Behalve onze informatieavond hebben wij een eerste gesprek gevoerd met Beuningen. Beuningen is
ook bezig met het opzetten van een corporatie voor een postcoderoos project. Aangezien onze
postcode ook in het gebied van het project van Beuningen valt kunnen wij eventueel hiermee samen
optrekken. Het eerste gesprek was bemoedigend. Wij willen daarom ook, wanneer er voldoende
belangstelling is voor de postcoderoos vanuit Weerselo, na onze inloopavond deze gesprekken
hervatten. Algemeen zijn wij al bezig met een eerste oriënterend gesprek voor een eventueel
beschikbaar dak.
Dit is voor nu de huidige status, wij hopen dat een en ander duidelijk is en wij hopen u te mogen
verwelkomen op maandag 25 Maart. 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 wellicht via een mail naar ons.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme
Tel. 0622436689

