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Beste lezer,
Het begint er steeds meer op te lijken dat we de Kerst en jaarwisseling in kleine kring moeten
doorbrengen. Maar we houden de energie er in! Met nog enkele online bijeenkomsten voor de kerst en
andere mogelijkheden om vanuit huis mee aan de slag te gaan.

16 DEC: WEBINAR VERLAAG JE ENERGIEREKENING
Isoleren of op andere manieren energie besparen kan ook
met kleine maatregelen. Op woensdag 16 december
organiseert het energieloket een gratis online webinar over
kleine maatregelen. Speciaal voor de woningeigenaren uit de
regio Rivierenland. Hoe kun je snel, goedkoop en makkelijk je
energierekening verlagen zonder dat daar twee
rechterhanden of een hoop geld voor nodig is? Voor meer
informatie en aanmelden: www.energieloketculemborg.nl Na aanmelding ontvang je per email
de link om deel te nemen.

21 DEC: WEBINAR MAAK JE EIGEN WOONDOSSIER
Op 21 december organiseert het energieloket een gratis
online webinar over het aanmaken van jouw eigen
woondossier. Het invullen van het woondossier levert je
namelijk erg veel inzichten op en je krijgt praktische tips over
energiezuinig wonen. Specifiek voor jouw woning en jouw
situatie.
Het woondossier van HOOM is een persoonlijk online dossier. Het dossier geeft je inzicht in wat
de maatregelen kosten en wat ze je opleveren. Een meerjarenplan met zowel
energiebesparende maatregelen én onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Erg handig
om het er van tijd tot tijd weer eens bij te pakken.
Voor meer informatie en aanmelden: www.energieloketculemborg.nl Na aanmelding ontvang je
per email de link om deel te nemen.

HOERA, WEER NIEUWE LAADPALEN BETUWESTROOM
Sinds vorige week hebben we weer 3 eigen laadpalen in
gebruik genomen. Bij Op het Voorburg 7, Chopinplein
(parkeerterrein) en tegenover Kersenboom 38.
Ook daar kun je nu ook echte Betuwestroom van Vrijstad
Energie laden.Laden was al mogelijk op:
Kees van der Lintstraat 6, Debussystraat 133,
Edelherthof/Zilvervoslaan, Vijverstraat, van Limburg
Stirumstraat 20 en Zwanebloem.
Binnenkort plaatsen we een kaartje met alle locaties op de website.
Wil je laden met een echte vrijstadpas tegen gereduceerd tarief? Ook dat is mogelijk. Je kan je
pas aanvragen bij stekker.app/vrijstad. Je kan hiermee laden op het laadplein bij Jan
Wolkershof, Henriette Roland Horststraat/Willem Elschotplaats en onze bovengenoemde
laadpalen. Bij het laadplein op het Jan Wolkershof krijg je nog 3 cent extra korting als je overdag
laadt tussen 10 en 15.00 uur.
Heb je wel een elektrische auto of ben je van plan er een te kopen en nog geen laadpaal in de
buurt dan kan je deze aanvragen.
Op https://www.vrijstadenergie.nl/laadpalen/ vind je alle info over onze laadpalen en onderaan
de pagina is een formulier voor het aanvragen van je eigen paal in de buurt.
De openbare palen zijn herkenbaar aan onze stickers.

THUIS BETUWESTROOM ONTVANGEN?
Wil je duurzaam opgewekte stroom uit eigen regio afnemen?
Wordt dan klant bij Betuwestroom, het stroombedrijf van de
regionale energiecoöperaties.
Vrijstad Energie werkt samen met andere lokale
energiecoöperaties in Energie Samen Rivierenland (ESR).
ESR levert – in samenwerking met Greenchoice – zo lokaal
mogelijk opgewekte duurzame stroom aan particulieren en
bedrijven. We leveren met stroom uit windpark Nijmegen-Betuwe en diverse zonnedaken,
waaronder ons zonnedak op de Jan Wolkershof. Dit zal verder uitgebreid worden met nieuwe
projecten in onze eigen regio.
Je kunt nu al klant worden bij Betuwestroom. Belangstelling? Bekijk zelf de mogelijkheden op
www.betuwestroom.nl
Maak je liever een persoonlijke afspraak? Neem dan contact op met Vrijstad Energie.
Tenslotte: leden van Vrijstad Energie die klant zijn bij Betuwestroom kunnen bij hun volgende
contractverlenging bij Greenchoice/Betuwestroom een korting van 5% krijgen. Wil je hiervoor in
aanmerking komen, meld dit dan bij ons via info@vrijstadenergie.nl.

VOORINSCHRIJVING PROJECT DE RAAD BIJNA ROND
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. We zitten nu op 45 inscchrijvingen, dus er zijn er nog een paar nodig.
Wacht niet langer, kijk op onze website en vul het formulier van de voorinschrijving in!

WIJZIGINGEN SUBSIDIES ENERGIEBESPARING
De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt per 1
januari beëindigd. Subsidies m.b.t. woningisolatie zullen dan
bij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) worden
toegevoegd. Ook was er tijdelijk een verhoging van de SEEH
beschikbaar. In plaats van 10% tot 20% subsidie op
woningisolatie, kan er tot 31 december 23.59 uur tot 30%
subsidie worden aangevraagd. Lees altijd eerst de
voorwaarden op www.rvo.nl
De ISDE-regeling wordt in 2021 uitgebreid met subsidie voor isolatie en de aansluiting op een
warmtenet. De looptijd van de nieuwe ISDE wordt 10 jaar.
Je kunt deze ISDE-subsidie ook aanvragen voor energiebesparende maatregelen die
uitgevoerd en betaald zijn in 2020. Tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de
eerste of reeds genomen maatregel(en) kun je een subsidieaanvraag voor de ISDE-regeling
indienen.

INKOOPACTIE ZONNEPANELEN EN ISOLATIE
Culemborgers kunnen nog steeds intekenen op de
inkoopactie voor zonnepanelen en woningisolatie van Vrijstad
Energie en het Energieloket. Daarvoor wordt samengewerkt
met betrouwbare bedrijven in Culemborg en omgeving.
Aanmelden voor de actie kan nog tot en met 31 december.
Voor informatie & aanmelden kijk op
www.energieloketculemborg.nl/inkoopacties

HOE ZIT HET MET SLAGSCHADUW ?
Het ontwikkelen van een windpark kent veel fasen. Van eerste
gesprekken die gevoerd worden over het eventueel
ontwikkelen van windmolens aan de stadsgrenzen van
Culemborg tot aan het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Op dit
moment ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage bij
de gemeente.
Zoals verwacht, zijn er veel vragen zoals over slagschaduw. Slagschaduw draait met de zon
mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. In de wet staat dat op
woningen per jaar maximaal 17 dagen slagschaduw op de gevel mag vallen. Met een maximum
van 20 minuten per dag.
De initiatiefnemers van Windwinning Culemborg, Vrijstad Windwinning en Eneco, hebben met
elkaar bij de start van het plan afgesproken de slagschaduw bovenwettelijk terug te regelen
naar maximaal 30 minuten per jaar. Er zit een sensor op de windmolen die constateert of de zon
schijnt of niet, de software in de windmolen zorgt er dan voor dat de rotorbladen draaien of niet.
Meer over slagschaduw lees je hier >> https://windwinningculemborg.nl/slagschaduw/
Wil je meer weten over ‘Waarom windenergie opwekken in Culemborg’? Waarom daar? Maar
ook: Wat gebeurt er met de groene stroom die we opwekken in Culemborg? In dit item van SRC
TV hoor je meer informatie vanuit verschillende invalshoeken (45 min).

VOUCHERS INWISSELEN VOOR 31 DECEMBER !
Heb je de afgelopen tijd een voucher gekregen van het
Energieloket? Gebruik deze dan voor het eind van het jaar!
De vouchers zijn geldig t/m 31 december. Je kunt ze
gebruiken voor energiebesparende producten in de
WoonWijzerWinkel.
Wil je als woningeigenaar nog in aanmerking komen voor een
voucher t.w.v. € 50,-? Dat kan nog tot a.s. dinsdag 15
december. Dus kijk snel op de website van het Energieloket voor de voorwaarden.

ZELFSCAN DUURZAAM MONUMENT
Ben je benieuwd welke duurzame maatregelen passen bij
jouw monument? Gebruik de gratis online Zelfscan Duurzaam
Monument en ontdek in een paar minuten hoe je jouw
monument verduurzaamt. De zelfscan is een initiatief van De
Groene Grachten en Monumenten.nl
De Zelfscan Duurzaam Monument is gekoppeld aan alle
kennis die adviseurs van De Groene Grachten verzameld
hebben. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële
mogelijkheden van het Restauratiefonds en andere subsidieregelingen.
Ga naar de Zelfscan Duurzaam Monument: https://www.monumenten.nl/monumentenverduurzamen/zelfscan-duurzaam-monument

KERSTSLUITING ENERGIEWINKEL
De Energiewinkel op de Markt is gesloten van donderdag 24
december t/m zaterdag 3 januari. Tot die tijd en in het nieuwe
jaar ben je van harte welkom: elke donderdag, vrijdag en
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Het adres is Markt 16 (bij de
fonteinen).

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.

FIJNE FEESTDAGEN !
Bestuur & medewerkers van Vrijstad Energie wensen je fijne
feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Facebook

Website

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.

