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Beste lezer,
Soms zijn er tegenslagen, zoals nu een nieuwe golf Coronabesmettingen. Soms komen er nieuwe
mogelijkheden, zoals een winkelruimte om Culemborgers te informeren. Of een nieuw dak om vol
zonnepanelen te leggen. Problemen zijn er om zo goed mogelijk mee om te gaan, kansen om te
grijpen!

ENERGIEWINKEL: WINDMOLENS TOT RADIATORFOLIE
Een flink aantal Culemborgse energieprojecten en -initiatieven
heeft een plekje gekregen in de Energiewinkel op de Markt
16. Naast Vrijstad Energie zijn dat cooperatie Vrijstad
Windwinning, het project Windwinning Culemborg, het
Energieloket en CooperatieAuto. Op deze wijze is in het hart
van Culemborg nog meer duurzame informatie beschikbaar
voor iedereen. Al winkelend is informatie te krijgen over hoe je energie kan besparen, duurzaam
kan opwekken en wat het je kan opleveren. Of het nu gaat over windmolens,
radiatorfolie, elektrische deelauto's of energiecoaches die thuis op maat advies komen geven.
Het zijn Culemborgse energieprojecten, -initiatieven en - energie coaches: voor en door
Culemborgers!
Wethouder Joost Reus bracht vrijdag als eerste Culemborger een bezoek aan de compleet
nieuw ingerichte Energiewinkel. De wethouder werd ontvangen door Hans Karsten en Jenny
Senhorst die deel uitmaken van het team vrijwilligers die bezoekers aan de Energiewinkel
ontvangen en hen van informatie voorzien en vragen beantwoorden. Joost Reus: "De
Energiewinkel is eigenlijk een soort duurzaamheidscentrum! Waar informatie over lokale
duurzame projecten- en initiatieven is samengebracht om Culemborgers te laten zien hoe je
energie kan besparen, gebruiken of hoe je mee kan doen met de opwek van bijvoorbeeld
windenergie. Ik ben er trots op dat de Markt een duurzame winkel rijker is."
De winkel is open van donderdag tot en met zaterdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur. We zien er
scherp op toe dat er niet meer dan 10 personen tegelijk binnen zijn. Wil je op een ander
moment langskomen? Maak dan even een afspraak via info@vrijstadenergie.nl.
VOORINSCHRIJVING PROJECT DE RAAD GESTART
Vlak voor de zomervakantie kregen we het nieuws dat de
aanvraag voor SDE+ subsidie is toegewezen. Dat betekent
dat Vrijstad Energie 15 jaar lang subsidie krijgt voor elke
opgewekte kWh op de daken en velden van Gijs de Raad.
Opwekken van duurzame energie is immers nog steeds duurder dat fossiele energie.
Op dit moment is projectleider Arjen Schamhart bezig de business case uit te werken. Arjen: “Er
komt daarbij nog heel wat kijken. Zo willen we graag subsidie krijgen van de provincie omdat de
verticale panelen nogal experimenteel zijn en relatief duur.” Toch heeft hij er vertrouwen in dat er
een positief resultaat uit de bus komt.
Het is nu al mogelijk je in te schrijven voor dit project. Je bent dan zeker van een participatie als
dat later dit jaar 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 verlichting
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!

AANPASSINGEN SUBSISIE WONINGISOLATIE
Ben je woningeigenaar en heb je vanaf 15 augustus 2019
minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen laten
uitvoeren? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen
Huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan.
Met de SEEH-subsidie kreeg je al ongeveer 10% tot 20%
subsidie. Nu is de subsidie sinds 2 september uitgebreid: Laat
je je woning isoleren tussen 1 juni 2020 en 31 december
2020, dan worden deze kosten tot ongeveer 30%
gesubsidieerd. Een extra motivatie om nu aan de slag te gaan. Bovendien kun je nu ook een
tweede subsidieaanvraag indienen, als je opnieuw twee maatregelen laat uitvoeren. Meer
informatie
CORONA-AANPASSINGEN VOOR ENERGIEADVIES
In verband met de ontwikkelingen rond Corona passen ook
Vrijstad Energie en Energieloket Culemborg hun diensten aan.
Wijkactie Terweijde gaat niet door: maar wees welkom op
het online energiecafé!
De geplande wijkactie in Terweijde met een energieavond gaat
niet door. In plaats daarvan wordt op 10 november een online
energiecafé gehouden voor de bewoners van heel Culemborg.
Energiecoaches: Telefonisch advies voor uw eigen
woning
De energiecoaches komen voorlopig niet meer aan huis. Als u een oriënterend gesprek wilt over
verduurzaming van uw woning, kan dat nog wel telefonisch of via een online gesprek. Een
andere optie is een bezoek aan het Energieloket aan de Markt. Met een mondkapje bent u daar
van harte welkom op donderdag-, vrijdag- of zaterdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur.
Online webinar 20 oktober: alles over zonnepanelen
Maar eerst kunt u nog deelnemen aan een online webinar ‘Starten met zonnepanelen’.
Dinsdagavond 20 oktober wordt u wegwijs gemaakt in de wereld van zonnepanelen. Aanmelden
voor deze webinar kan via www.energieloketculemborg.nl
Gratis voucher t.w.v. € 50,Woningeigenaren die deelnemen aan het online webinar of het energieloket bezoeken, kunnen
een voucher krijgen t.w.v. € 50,- te besteden aan energiebesparende producten (inclusief
verzendkosten). Kijkt u wel even naar de voorwaarden op de website.
www.energieloketculemborg.nl/voucher

PROJECT JAN WOLKERSHOF BIJ "KLIMAATMASTERS"
Op 12 oktober is aan minister Wiebes het online magazine
SCHOON aangeboden. Dit magazine is gemaakt in opdracht
van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord in
samenwerking met het ministerie van Economische zaken en
Klimaat. Hierin komen vijftien zogenaamde klimaatmasters
aan het woord. Mensen die gekozen hebben om schoner te
leven of te werken. Natuurlijk hoorde daar de initiatiefnemer
van de zonnecarports aan het Jan Wolkershof bij: onze eigen
Amar Sjauw En Wa. Hij vertelt uitgebreid over het
zonnedak/laadplein dat Vrijstad Energie aan het Jan
Wolkershof realiseerde. Voor het magazine kan je terecht op deze site. Een filmpje over de
klimaatmasters vind je via deze link.

Dinsdag 20 oktober: Online webinar 'Starten met
zonnepanelen'
Zaterdag 31 oktober: Duurzame Huizenroute
Zaterdag 7 november: Duurzame Huizenroute
Dinsdag 10 november: Online energiecafe
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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.

