Duurzaam Weerselo
Hallo lezers van deze nieuwsbrief,
Hierbij de nieuwsbrief van oktober 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 achtste 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.
Ook zijn wij verder gegaan om de algemene organisatie structuur meer vorm te geven. Dit houdt
zoals eerder al vermeld in het oprichten van een stichting en de daarbij behorende
aangelegenheden.
Gezamenlijke inkoop – Isolatie
Van 4 verschillende bedrijven hebben wij offertes ontvangen voor vloerisolatie. Deze offertes zijn
opgevraagd met de woninggegevens (dus geen persoonlijke gegevens) die bij ons bekend zijn. Aan de
hand van deze gegevens konden verschillende leveranciers een eenmalige passende offerte
aanbieden. Deze verschillende offertes hebben wij zorgvuldig met elkaar vergeleken.
Hieruit is Tonzon gekozen als meest interessante optie voor dit project. Tonzon maakt gebruik van
het luchtkussen systeem, dat door de meesten van u is aangegeven als favoriete systeem. Ook de
prijs die wij van Tonzon hebben gekregen was zeer gunstig, dit komt mede doordat we dit als een
gezamenlijk project gaan doen. Wij hebben de aangeboden collectieve prijs vergeleken met een
individuele prijs en het verschil is zeker de moeite waard om voor collectieve inkoop te kiezen. Voor
deze prijs gaat Tonzon er vanuit dat uw kruipruimte schoon is.
Met Tonzon en met de belangstellenden onder u gaan wij de volgende fase in. De mensen die
hebben aangegeven belangstelling te hebben voor vloerisolatie hebben als het goed is inmiddels een
telefoontje van ons gehad zodat wij de bevestiging hebben dat de intentie er is om door te gaan met
dit project.
Om het hele verhalen te verduidelijken hebben wij een informatieavond gepland staan voor
woensdag 16 oktober om 19.30u. bij het Trefpunt. Op deze avond komt Tonzon u informeren naar
de mogelijkheden en maakt Tonzon een inschatting van de kosten. Hierna hebt u dan de
mogelijkheid om u aan te melden en door te gaan met het isoleren van uw vloer of om af te zien van
dit project. Deze avond is vrijblijvend en ook mensen die zich niet voor vloerisolatie hadden gemeld
zijn van harte welkom op deze avond. Dus wees welkom!

Gezamenlijke inkoop - zonnepanelen op eigen dak
Voor zonnepanelen op het eigen dak hebben wij een soortgelijke offerte ronde gedaan. Hierbij
hebben 2 leveranciers interessante offertes uitgebracht. Deze offertes gaan we ook zorgvuldig
vergelijken om vervolgens een keuze hierin te maken. Aangezien we nu eerst met het
vloerisolatieproject verder gaan hebben we dit nog even op een laag pitje staan. De bedoeling is dat
dit na het vloerisolatie project verder word opgepakt.
Postcoderoos
Het eerste postcoderoos project vanuit coöperatie de Greuner boekt gestaag voortgang. De
bedoeling van dit eerste project is dat dit uitgevoerd wordt in Beuningen. Weerselo is hier nog niet
bij betrokken. Op dit moment zijn we bijna zover om dit project te realiseren. We zijn nu onder
andere bezig met het recht van opstal. Dit is een overeenkomst tussen de coöperatie en de dakeigenaar. Maar ook politieke zaken zoals onduidelijkheid over de energie belasting worden
uitgezocht voor dit project. Onze insteek blijft om eerst dit project succesvol af te ronden voordat we
dit gaan uitrollen in Weerselo.
Installatie slimme meter
Veel inwoners aan de postcode 7595 hebben een brief ontvangen met daarin een afspraak om de
huidige energie meter te vervangen. Deze wordt vervangen door een nieuwe digitale energie meter,
ook wel de slimme meter genoemd. Er is nogal wat discussie over deze meter, bijvoorbeeld tast het
de privacy aan en hoe gaat het met salderen. Iedereen heeft het recht om deze nieuwe energie
meter te weigeren. Hier kleven voor en nadelen aan. Als u zonnepanelen hebt of wilt aanschaffen
kunnen er extra nadelen bij bovenopkomen. Op onderstaande link staan de voor- en nadelen van
deze slimme meter uitgelegd, zodat u een weloverwogen keuze hierin kan maken;
https://www.zonnepanelen.net/slimme-meters-na-2020/
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,
Stichting Duurzaam Weerselo.
Contactpersoon; Nick Nieuwe Weme

