Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij de nieuwsbrief van november 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 en
Benny Scholte Lubberink.
De negende nieuwsbrief
In de afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met onze twee hoofdprojecten namelijk de gezamenlijke
inkoop (van zonnepanelen en vloerisolatie) 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 – Isolatie
Woensdag 16 oktober hebben wij de informatieavond over vloerisolatie met Tonzon gehouden. Met
rond de 25 serieuze belangstellenden zijn wij zeer tevreden met de opkomst van deze avond. Tijdens
deze avond heeft Tonzon uitleg gegeven over de werking en voordelen van hun isolatiefolie. Na deze
voorlichting konden de belangstellenden specifieke vragen stellen aan Rense Houwing van Tonzon.
Vervolgens konden de belangstellenden zich bij ons opgeven wanneer zij door wouden gaan met dit
(isolatie) project. Met deze gegevens hebben wij de laatste puntjes op de i gezet met Tonzon.
Wij hebben afgesproken dat Tonzon een korting variërend van 5 tot 10% van hun standaard prijs (die
te vinden is op de site van Tonzon) geeft. De korting die wij krijgen is een staffelkorting die afhangt
van het aantal deelnemers. Met het aantal serieuze belangstellenden van dit moment zou iedere
deelnemer een korting van 7% krijgen. Verder is afgesproken dat men kan inschrijven tot 31
december 2020. Ook is afgesproken dat mensen die zich aan het begin van de termijn inschrijven
geld terug krijgen wanneer aan het eind van de inschrijfperiode het aantal deelnemers is
toegenomen.
De gegevens van de mensen die serieuze belangstelling hebben zijn aan Tonzon verstrekt. Dit zijn de
mensen die 16 oktober hebben aangegeven dat ze meedoen met dit project. Deze mensen zullen
benadert worden door Tonzon voor het inplannen van een afspraak. Zodoende kan Tonzon dan een
opmaat gemaakte offerte aanbieden aan de hand van het aantal vierkante meters van de woning.
Tijdens dit hele traject houden wij van een afstandje toezicht op de gang van zaken. Mochten er
vragen of opmerkingen komen dan zijn wij er altijd voor u. Belangstellenden die ook mee willen doen
maar zich nog niet hebben opgegeven kunnen dat altijd nog in een later stadium (tot eind 2020)
doen. Het handigst is om dit eerst via een mail naar ons te doen.
De bedoeling is dat wij begin volgend jaar het volgende isolatieonderwerp starten. Over het type
isolatie hebben wij nog geen besluit genomen.

Gezamenlijke inkoop - zonnepanelen op eigen dak
Nu het vloerisolatieproject loopt gaan wij verder met de gezamenlijke inkoop voor zonnepanelen op
eigen dak. Hiervoor hebben wij al een aantal offertes die wij nog moeten beoordelen en vergelijken.
De verwachting is dat hierover begin volgend jaar een informatieavond georganiseerd word.
Postcoderoos
Het postcoderoos project vanuit co-operatie de Greuner boekt gestaag voortgang. De
onduidelijkheden die er zijn met betrekking tot het terugverdienen zijn gedeeltelijk weggenomen.
Het tarief op de energiebelasting in 2020 blijft nagenoeg gelijk. Voor de jaren daarna word er
nagedacht over een speciale of nieuwe regeling voor de postcoderoos.
Door deze ontwikkelingen kunnen we met ons eigen project nu de offerte aanvraag fase opstarten.
Hiervoor zijn we aan het bepalen wat we eisen voor de toeleveranciers en hun producten. Dit is van
het project dat in eerste instantie voor Beuningen word uitgevoerd. Een opvolgend Weerseloos
project laat nog even op zich wachten.

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

