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Energiewinst Pavijen

Wijkactie Goilberdingen

Bedrijven van start met energiebesparing

Eind september gaat Vrijstad Energie van start met een
nieuwe wijkactie voor energiebesparing. In de buurten
Dijkzicht, Molenzicht en Landzicht wordt woningeigenaren
ondersteuning aangeboden bij het nemen van maatregelen
in hun woning.

Op 11 september is 'Energiewinst Pavijen' officieel van start
gegaan bij Autogroep Vischer op bedrijventerrein Pavijen in
Culemborg. Tussen de auto's en met zicht op de windmolens liet een dertigtal belangstellenden zich informeren
door diverse energiedeskundigen.
"Als voortrekker vervult u
een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw collega's.",
zo hield gespreksleider Martin Kloet van MKB Nederland
de aanwezigen voor. Deelnemers maken gebruik van
een digitale 'tool' waarmee
het energieverbruik wordt
bijgehouden. Daarmee komen besparingskansen in
beeld en kunnen maatregelen worden genomen. Energieadviseurs van Vrijstad
Energie begeleiden de deelnemende bedrijven. Advieskosten worden terugver-

diend vanuit de besparing
op het energieverbruik. Bovendien kan de gemeente
Culemborg voorfinanciering
regelen voor de eerste 25
inschrijvers.
Wethouder Joost Reus ziet
kansen voor het bedrijfsleven. "Er is een hele nieuwe
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Veel huiseigenaren denken
er over om de eigen woning
energiezuiniger te maken.
Veel inwoners willen zelf
duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Een groeiend
aantal Culemborgers neemt
daadwerkelijk maatregelen
om het eigen energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld met isolatie. Wij
hopen dat meer mensen
zich hierbij aansluiten. En
daarbij helpen wij graag.
Onafhankelijk advies
Vrijstad Energie biedt wijkbewoners (maar ook andere
Culemborgers) de mogelijkheid langs te komen voor
een persoonlijk gesprek met
een energiecoach. De coach
neemt de mogelijkheden in
de woning door en maakt de
bewoners wegwijs in de
voor- en nadelen, de kosten
en bedrijven in de regio voor
de uitvoering van maatregelen. Ook kunnen de coaches
ingeschakeld worden voor

advies over aangevraagde
offertes en voor beoordeling
van het resultaat achteraf.

Informatie-avond
Op donderdagavond 12 oktober houdt Vrijstad Energie
een informatiebijeenkomst
voor wijkbewoners en andere belangstellenden.
Tijdens de avond worden
voorbeeldwoningen gepresenteerd en de mogelijkheden voor ondersteuning
toegelicht.
Meer informatie:
www.vrijstadenergie.nl
Mail:
info@vrijstadenergie.nl
Of bel: 0345 - 533097
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Duurzame Huizenroute

markt te ontwikkelen. Om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn, moet heel veel werk worden verricht: huizen
isoleren, zonnepanelen plaatsen. Ik merk dat veel bedrijven
nu al bezig zijn om na te denken over nieuwe verdienmodellen."
Dashboard
Wat kunnen deelnemende bedrijven verwachten? Energiedeskundige Stefan van
Tongeren lichtte het
beeldend toe: "Zie het
als een extra klokje op
het dashboard van de
auto. Energieverbruik
is vaak weinig tastbaar, je krijgt éénmaal per jaar een afrekening en dat is het dan. Met de digitale 'tool' wordt je met de
neus op de feiten gedrukt. Je krijgt ook in beeld waar je onnodig energie verbruikt. De aanpak van dit sluipverbruik levert direct geld op. Met dat geld kun je vervolgens investeren in betere technieken. Het programma geeft ook direct
inzicht in wat een maatregel oplevert."

Zaterdagen 4 & 11 november
Vrijstad Energie organiseert op de zaterdagen 4 en 11 november een lokale duurzame huizenroute. Dat gebeurt in
samenwerking met de landelijke website
www.duurzamehuizenroute.nl
De route is een ideale gelegenheid om te zien wat maatregelen als isolatie of een warmtepomp precies betekenen
in een woning. Ook zullen de bewoners vertellen over hun
ervaringen: waar liepen ze tegen aan tijdens de voorbereiding en installatie, en hoe bevalt het achteraf.

Energiewinst Pavijen onderscheidt zich ook door de loopduur van twee jaar. "Dus geen snelle doorlichting en een
rapportje, maar begeleiding op langere termijn en afweging
van de mogelijkheden. Energiebesparing kost nu eenmaal
tijd." aldus Van Tongeren.

OPROEP
Stel je huis open als je 1 of meer duurzame maatrege-

Initiatief
'Energiewinst Pavijen' wordt uitgevoerd door Vrijstad Energie, de energiecoöperatie van en voor Culemborgers en mogelijk gemaakt door de gemeente Culemborg in samenwerking met de Omgevingsdienst Rivierenland.
We werken ook samen met de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) en Stichting Pavijen.

len hebt uitgevoerd (zonneboiler of –panelen, isolatie,
etc.). Meld je hiervoor aan via de website van de huizenroute & mail ons: info@vrijstadenergie.nl .
Wees gerust: jouw adres wordt niet publiek verspreid;
bezoekers melden zich aan via de website
www.duurzamehuizenroute.nl

Gezocht:

Vrijwilligers Besparingscampagne
Wil je een bijdrage leveren aan energiebesparing? Meld je dan
aan als vrijwilliger voor de wijkcampagne voor energiebesparing bij particulieren thuis. We kunnen nog extra hulp in ons
team gebruiken. Tijdsbesteding: in overleg

Wordt klant van Betuwestroom!
•

Duurzaam opgewekt in de Betuwe

•

Jouw geld blijft in de regio
www.vrijstadenergie.nl

Belangstelling? Meld je aan via info@vrijstadenergie.nl
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Coöperatieve Windmolens

Energiebesparing thuis

Kunnen we als Vrijstad Energie coöperatief gefinancierde en
beheerde, dus echt Culemborgse windmolens realiseren? Die
vraag wordt momenteel door Vrijstad Energie onderzocht. De
gemeente wil een aantal nieuwe windmolens plaatsen en ontwikkelt daartoe een Windvisie met de beleidskaders.

Uw comfort in huis verbeteren? Of de energiekosten ver-

Vrijstad Energie wil heel graag dat Culemborgers optimaal profiteren van deze windontwikkeling zodat we niet
alleen te maken krijgen
met de lasten maar zeker
met de lusten. Zeggenschap van Culemborgers bij
ontwikkeling en exploitatie
is ons uitgangspunt.

lagen? Dat kan met behulp van Vrijstad Energie.
Acht vrijwilligers van
Vrijstad Energie zijn inmiddels opgeleid tot
energiecoach. Zij kunnen
huurders en woningeigenaren tegen een kleine
vergoeding van € 20,adviseren over energiebesparing in de woning.
Dat kan gaan over investeringen zoals muur– of vloerisolatie, warmteterugwinning of een zonneboiler. Het advies

Windvisie Culemborg
B&W heeft een concept Windvisie opgesteld, waarin onder
meer als criterium is opgenomen dat Culemborgse burgers en
bedrijven voor minimaal 50% kunnen participeren in de windontwikkeling. Daarnaast stelt het college onder meer een goede
landschappelijke inpassing als voorwaarde, alsmede voldoende
draagvlak onder omwonenden en onder de Culemborgse bevolking als geheel.
De Rekengroep van Vrijstad Energie heeft afgelopen voorjaar samen met
de gemeenteraad berekend dat meerdere windmolens noodzakelijk zijn
om Culemborg energieneutraal te maken. In
een mix van duurzame
energiebronnen zijn altijd nieuwe windmolens nodig.
De gemeenteraad behandelt de Windvisie in een openbare gedachtewisseling op maandag 2 oktober.
Voor meer informatie zie de website van de gemeente.
Rol Vrijstad Energie
Vrijstad Energie heeft de ambitie de nieuwe windmolens samen
met grondeigenaren en omwonenden op coöperatieve basis te
ontwikkelen. Projectleider Arjen Schamhart: “Daarmee willen
we waarborgen dat de Culemborgse bevolking optimale zeggenschap heeft bij de ontwikkeling en zoveel mogelijk zelf profiteert van de opbrengsten van de molens.” Op dit moment
werkt het projectteam in een samenwerkingsverband met
grondeigenaren en omwonenden. Zodra de Windvisie is vastgesteld zal Vrijstad Energie een plan indienen bij de gemeente.

omvat subsidiemogelijkheden en een inschatting van het
financiële rendement. De coaches geven ook informatie
over slim gebruik van de apparatuur die je in huis hebt en
simpele, goedkope maatregelen.
Als je belangstelling hebt voor een adviesgesprek aan huis,
meld je dan aan via www.vrijstadenergie.nl

Vrijwilligers gezocht
Vrijstad Energie zoekt vrijwilligers voor de volgende taken:
•Penningmeester (bestuurslid)
•Medewerkers voor de PR, voor de volgende taken:
•Bemensing van de informatiestand op markten
•Bekendheid vergroten via social media
•Beheer van de website
•Schrijven en/of opmaak van de nieuwsbrief
•Huis-aan-huis acties (voor acties energiebesparing)
•Administratie (bijhouden contactenbestand en email)
Informatie: www.vrijstadenergie.nl/vacatures
Aanmelden: info@vrijstadenergie.nl of bel 06-10671846
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Zonnedak Parijsch

De realisering van het zonnedak op de sporthal in Parijsch komt steeds dichterbij.
De afgelopen maanden zijn
we druk geweest met de
selectie van de leverancier
en de panelen alsmede de
contracten met de verschillende betrokken partijen.
Dat bleek in sommige opzichten wat ingewikkelder
dan vooraf gedacht.
Technische eisen
Door technische eisen
konden er eerst minder panelen op het
dak dan we in eerste
instantie hadden berekend. Later bleek
dat toch mee te vallen, door een keuze

voor een ander type
zonnepaneel. Daardoor kunnen er uiteindelijk toch meer panelen op en gaat het
financieel rendement
voor de deelnemers
weer omhoog.
Momenteel werken
we met de notaris aan
het recht van opstal. We
leggen de laatste hand aan
de contracten met de deelnemers en met de stichting
Turnen. Vooral dit laatste
contract heeft meer voeten
in de aarde dan gedacht. We
hebben goede hoop dat dit
binnen afzienbare tijd leidt
tot een positief resultaat.
Foto boven: het nu nog lege
dak van de sporthal.

Kerkelijk zonnedak
De Raad van Kerken in Culemborg heeft
het initiatief genomen om samen met
kerkleden een zonnedak te financieren.
Het streven is geld voor 500 panelen bij
elkaar te brengen. Vrijstad Energie zal het
zonnedak realiseren.

www.raadvankerkenculemborg.nl
www.vrijstadenergie.nl/zonnedaken

Wil je lid worden?
Jaarlijkse contributie:
particulieren: € 10,00 (of
meer) / bedrijven: € 50,00
Meld je nu aan als lid:
info@vrijstadenergie.nl of
0345 — 533097
Of vul het aanmeldformulier in op
www.vrijstadenergie.nl

Agenda


Zaterdag 7 oktober, 9—13 uur: kraam op de Oogstmarkt bij stadsboerderij Caetshage (Rijksstraatweg)



Donderdag 12 oktober, 19.30 –21-30 uur: Informatie
-avond energiebesparing. Bij Ons Kindercentrum,
Prijsseweg 1C (naast Molen Johanna)



Zaterdag 14 oktober, 10.00- 16.00 uur: Kraam Vrijstad Energie op de Bio-Streekmarkt (Varkensmarkt



Zaterdag 4 november: Duurzame Huizenroute



Zaterdag 4 november, 10.00- 16.00 uur: Kraam Vrijstad Energie op de Bio-Streekmarkt (Varkensmarkt)



Zaterdag 11 november: Duurzame Huizenroute



Vrijdag 17 november: landelijke conferentie Hier
Opgewekt (in Bussum)

Oproep aan nieuw kabinet
De Nationale Energiecommissie roept het nieuwe kabinet-in
-wording op er voor te zorgen dat Nederland in 2030 volledig fossielvrij is. De oproep wordt ondersteund door ruim
16.000 burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke
organisaties.

Sluit je aan bij de
oproep:
www.energiecommissie.nl
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