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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief de voortgang van diverse opwerkprojecten, online bijeenkomsten voor
energiebesparing en meer.

INKOOPACTIE ZONNEPANELEN & ISOLATIE
De inkoopactie voor zonnepanelen en isolatie loopt nog tot 31
december. U kunt kiezen uit twee pakketten met
zonnepanelen, pakket A met de hoogste productiecapaciteit
en de beste garantie, en pakket B met een iets lagere prijs.
Gekozen is voor een goede, betrouwbare installateur en
kwalitatief goede panelen.
Qua woningisolatie kan gekozen worden uit een aanbod voor
spouwmuur-, vloer en bodemisolatie met goede
dienstverlening en een scherpe prijs. Voor meer informatie kijk
op www.energieloketculemborg.nl

SUCCESVOL ENERGIECAFE
Het online energiecafé op 10 november voor
woningeigenaren uit de gemeente Culemborg is goed
bezocht. Huiseigenaren kregen online informatie over het
energiezuinig maken van hun woning.
Energieadviseurs Han Horstink en Steven Hulst gaven de
deelnemers informatie op het gebied van energie besparen en
opwekken: welke maatregelen kun je nemen, zijn er
subsidies, hoe pak je het aan. De bewoners kregen ook uitleg over het inkoopcollectief dat het
energieloket en Vrijstad Energie aanbieden. Via de chat werden heel wat vragen gesteld en
beantwoord, zoals mag je zonnepanelen leggen op een monument en hoe zit het met de
subsidies.
Lees verder

VOORINSCHRIJVING PROJECT DE RAAD LOOPT
De voorinschrijvingen voor het zonneproject de Raad komen
gestaag binnen. Wie zich nu inschrijft, is zeker van een
participatie als dat later aan de orde is en we precies kunnen
vertellen wat het verwachte rendement is. Inschrijving is
mogelijk voor eenheden van € 250. Verder kan je kiezen voor het dak- of voor de veldopstelling.
Het gaat om een zogenaamde voorinschrijving. Je gaat dan geen verplichting aan maar staat
als eerste op de lijst van geïnteresseerden. En, voor Vrijstad Energie zijn deze
voorinschrijvingen ook om een heel andere reden van belang: voor het aanvragen van de
provinciale subsidie hebben we zowel voor het dak als voor de veldopstelling 50
voorinschrijvers nodig.
Dus: wacht niet langer, kijk op deze pagina en vul het formulier van de voorinschrijving in!

HET ONTWIKKELEN VAN EEN WINDPARK IN FASEN
Het ontwikkelen van een windpark kent veel fasen. Om een
beeld te schetsen: in 2017 zijn de eerste gesprekken gevoerd
over het eventueel ontwikkelen van windmolens aan de rand
van de stadsgrenzen van Culemborg. Nu - in de herfst van
2020 – zetten we de eerste stap in de ruimtelijke procedure: het voorontwerp bestemmingsplan
(VOBP). Een VOBP maakt een ruimtelijk initiatief, in dit geval het plaatsen van windmolens,
middels een nieuw bestemmingsplan mogelijk.
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Culemborg heeft op dinsdag 27
oktober ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor een tweede windpark.
In de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt, organiseren de initiatiefnemers samen met de
gemeente een informatieavond op 25 november (corona proof). Dat betekent dat deze
bijeenkomst digitaal is en indien mogelijk deels fysiek. Tijdens de avond is er voor iedereen de
gelegenheid om informatie over het voorontwerp te krijgen en vragen te stellen. We zullen ook
uitleg geven over de vervolgstappen. We verwachten dat medio 2024 de nieuwe Culemborgse
molens kunnen draaien.
College van B&W stemt in met voorontwerp bestemmingplan voor tweede windpark

VERLAAG JE REKENING MET KLEINE MAATREGELEN
Online webinar op 26 november en 16 december.
We lopen in een klein uurtje de verschillende mogelijkheden
door om snel en gemakkelijk energie te kunnen besparen. Het is voor iedereen interessant, of je
nu een ervaren klusser bent of juist niet. Een lage energierekening en een hoger comfort is fijn
voor iedereen.
Wat kun je verwachten?
Iedereen heeft wel eens gehoord dat je de kieren moet dichten, je eigenlijk een
waterbesparende douchekop zou moeten hebben. En is radiatorfolie nu wel zo zinvol? Wij
bespreken dit soort maatregelen. Het zijn maatregelen die niet veel kosten en relatief
gemakkelijk aan te brengen zijn. We vertellen wat ze je opleveren en waar je op moet letten als
je ze aanschaft of aanbrengt. Bij sommige maatregelen is het handiger om wel een vakman in
te huren. En dat hoor je dan ook!
Woningeigenaren die het energieloket bezoeken, kunnen een voucher krijgen t.w.v. € 50,- te
besteden aan energiebesparende producten (inclusief verzendkosten). Kijk wel even naar de
voorwaarden op de website. www.energieloketculemborg.nl/voucher
Aanmelden: www.energieloketculemborg.nl

GRATIS VOUCHER BIJ BEZOEK ENERGIEWINKEL
Woningeigenaren die het energieloket bezoeken, kunnen een
voucher krijgen t.w.v. € 50,- te besteden aan
energiebesparende producten (inclusief verzendkosten). Kijk
wel even naar de voorwaarden op de website.
www.energieloketculemborg.nl/voucher
De Energiewinkel op Markt 16 is geopend elke donderdag-,
vrijdag- en zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur.
Bekijk hier een fimpje van SRC TV over de winkel.

NATIONALE DUURZAME HUIZEN ROUTE
Vanwege Corona vindt dit jaar ook de nationale Duurzame
Huizen Route online plaats. Gedurende de hele maand
november en december kun je duurzame woningen in het
hele land bezoeken en in gesprek met de bewoners.
De eerste online videogesprekken zijn geweest en de
deelnemers zijn enthousiast! Er gaan inmiddels meer dan 100
huizen open, en elke dag komen er nog nieuwe woningen bij.
In alle hoeken van het land kun je terecht bij huiseigenaren die jou op weg kunnen helpen bij het
verduurzamen van je woning. Per ontmoeting is er ruimte voor zes tot acht bezoekers, dus
schrijf je snel in!
VACATURES
Gastheer/-vrouw (vrijwilliger) voor onze Energiewinkel op
de Markt (meer informatie)
Energiecoach (vrijwilliger) om mensen thuis op weg te
helpen met woningisolatie en zonnepanelen. Meer
informatie.
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Cooperatie Vrijstad Energie U.A.
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Tel. 06 - 10671846
E-mail: info@vrijstadenergie.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vrijstadenergie.nl toe aan uw adresboek.

