Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij de nieuwsbrief van mei van 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 de provincie die ons helpt met het begeleiden van dit
project.
De vijfde nieuwsbrief
In de tussentijd zijn wij als werkgroep alweer met van alles bezig geweest. Zo zijn wij inmiddels bezig
met het oprichten van de Stichting Duurzaam Weerselo. Hiervoor hebben wij inmiddels contact met
een notaris. Wij hopen dit zo spoedig mogelijk voor elkaar te hebben. Voor het professioneler maken
van deze stichting zijn wij ook bezig met het ontwerpen van een logo en van een website. Voor de
rest richten wij ons hoofdactiviteiten voor Weerselo namelijk:
-

Gezamenlijke inkoop – Isolatie en zonnepanelen op eigen dak
Postcoderoos (zonnepanelen op andermans dak)

Gezamenlijke inkoop – Isolatie en zonnepanelen op eigen dak
Uit de inventarisatie die wij op onze informatieavond gehouden hebben is gebleken dat er veel
belangstelling was voor de eerste stappen richting het verduurzamen van Weerselose woningen. Wij
hebben ervoor gekozen om ons dus eerst te richten op de belangstellenden voor vloerisolatie en
zonnepanelen op eigen dak. De mensen die hiervoor belangstelling hebben getoond hebben hierover
ook een mail ontvangen. Er is inmiddels een herinneringsmail verstuurd naar de mensen die nog niet
gereageerd hebben. Het vriendelijke verzoek vanuit onze werkgroep om hier even op te reageren,
ook als je geen belangstelling meer hebt voor een bepaald project.
De huidige stand omtrent deze twee projecten is dat wij de mensen die nog niet gereageerd hebben
over ongeveer twee weken even persoonlijk gaan benaderen. Dit betekent dus ook dat wij op dit
moment voor de mensen die al wel hebben gereageerd nog niet actief iets gaan ondernemen omdat
wij zoveel mogelijk mensen tegelijk willen helpen. Zodoende kunnen wij natuurlijk ook de meest
passende offerte verkrijgen. Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben.
Staat u niet op de maillijst van een van deze twee projecten dan kunt u altijd een mail sturen naar
DuurzaamWeerselo@gmail.com en u aanmelden voor een of beide projecten.
Postcoderoos
Voor het project van de postcoderoos zijn wij de mogelijkheden tot samenwerking aan het
onderzoeken. Op dit moment houden wij gesprekken met Beuningen over het samenwerken op het
gebied van de postcoderoos. De reden om hierin samen op te trekken is omdat het oprichten van
een postcoderoos project nogal wat voeten in de aarde heeft. Zo dient er onder andere een aparte
coöperatie voor opgericht te worden. In zo’n gezamenlijke coöperatie zijn wel mogelijkheden om
verschillende projecten te doen. Dit kan betekenen dat een Weerseloos project bijvoorbeeld alleen
voor Weerseloërs toegankelijk is.

Op dit moment zijn wij dus bezig om kijken hoe wij deze coöperatie vorm gaan geven. Tot
die tijd kunnen wij dus nog niks concreets aanbieden op het gebied van postcoderoos.
Dit is voor nu de huidige 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 horen wij dat graag van u. Het handigste is
dat via een mail naar ons.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme

