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Beste lezer,
Nadat we een week lang hebben kunnen genieten van sneeuw en ijs, lijkt inmiddels de lente al
losgebarsten, vroeger dan normaal. Weer een teken van een doorzettende klimaatverandering. Laten
we daar samen wat aan doen! In deze nieuwsbrief weer een aantal activiteiten waaraan je kunt
deelnemen en enkele informatieve berichten.

ZONNEPROJECT DE RAAD – SCHRIJF JE IN!
Vanaf dit jaar is er een nieuwe postcoderoosregeling
beschikbaar. Deze provinciale subsidie levert een hogere
vergoeding op dan de SDE+ subsidie die we reeds
toegewezen hebben gekregen. Dit levert dan ook een goede
business case op, waar dat met de SDE+ subsidie niet het
geval is, omdat daar niet alle kosten mee konden worden
gedekt.
Om ervoor te zorgen dat we de subsidie kunnen aanvragen hebben we jouw hulp nodig!
We hebben 50 voorinschrijvingen nodig per opstelling (veld en dak) om aanspraak te kunnen
maken op de subsidie in het kader van draagvlak. We zitten nu op de helft. Dus, schrijf je nu in
via het aanmeldformulier op onze website en laat ons weten met hoeveel participaties je wilt
deelnemen!
Deze voorinschrijving verplicht nog tot niets, maar is essentieel voor het aanvragen van de
subsidie.
Dus: wacht niet langer, en vink direct aan voor hoeveel participaties je wilt inschrijven!
Of lees eerst meer informatie op de website.

ZET 'M OP 60!
Vrijstad Energie en Stichting Urgenda roepen bewoners op
hun cv-ketel op 60 graden te zetten. Han Horstink: “De
meeste cv-ketels staan standaard te heet ingesteld. Door de
temperatuur van het verwarmingswater naar 60 graden terug
te brengen, werkt je ketel efficiënter. Zo bespaar je veel gas
en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60 euro
per jaar.” Vrijstad Energie is een van de ruim 60
energiecoöperaties die meedoen met deze landelijke actie. Mensen die hun ketel lager zetten,
kunnen ook nog duurzame prijzen winnen.
Meer lezen & meedoen

GRATIS WEBINAR 'ZO ZIT HET MET DE WARMTEPOMP'
Het Energieloket organiseert op woensdagavond 3 maart een
online webinar over warmtepompen. Deze avond word je
bijgepraat over de ins en outs van warmtepompen. Je hoort er
veel over, maar je wilt er gewoon wat meer van weten. In dit
korte webinar behandelen we vragen zoals:
Hoe werken warmtepompen nu eigenlijk?.
Moet ik mijn hele huis hiervoor aanpassen?
Hoe weet ik welke warmtepomp geschikt is voor mijn huis?
Tijdens de live-uitzending kun je ook direct terecht met je vragen via de chat. Als je je aanmeldt
krijg je een bevestigingsmail met een link naar de uitzending.
Meer informatie & aanmelden

WEBINAR 'SNEL BESPAREN OP JE ENERGIEREKENING'
Op dinsdagavond 9 maart organiseert het Energieloket een
gratis online webinar over kleine maatregelen. Speciaal voor
de woningeigenaren in de regio Rivierenland. Hoe kun je snel,
goedkoop en makkelijk je energierekening verlagen zonder
dat daar twee rechter handen of een hoop geld voor nodig is?
We vertellen het je graag!
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 voor
iedereen te realiseren.
Meer informatie & aanmelden

CULEMBORG SLAAT 14 MAART KLIMAATALARM
Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen
van Groningen tot Maastricht luid en duidelijk het
Klimaatalarm. Ook de Klimaatcoalitie van Culemborg doet
mee. Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten
kopen... We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen,
maar als de overheid en bedrijven niet voor mensen en het
klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. Daarom slaan
we in heel Nederland, ook in Culemborg, 14 maart om 15:00 uur Klimaatalarm. “Wij willen een
eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.” Tijdens de manifestatie in Culemborg staan we vanaf
14.00 uur coronaproof op de Markt stil voor het klimaat.
Lees verder

FRITS COUWENBERG: ZOLDERISOLATIE
Frits Couwenberg woont in een woning uit 1990 en is al een
tijdje bezig zijn huis stap-voor-stap te verduurzamen. Het
begon ermee dat hij een paar jaar geleden een gesprek had
met een energiecoach van Vrijstad Energie. Intussen heeft hij
al Tonzon vloerisolatie in de kruipruimte laten aanbrengen en
zonnepanelen aangeschaft. Dit najaar (2020) heeft hij de
zolderverdieping aangepakt. Het volgende project wordt de
Thermopane ramen uit 1990 vervangen door HR++ glas.
Meer lezen

CULEMBORGER VOORTREKKER BUURTWARMTE
Culemborger Gerwin Verschuur is landelijk een van de
voortrekkers van lokale buurtwarmteprojecten van bewoners.
Hij ondersteunt nieuwe initiatieven in het land. Bekijk het
filmpje.
Meer lezen over warmtenetten met de buurt.

IMPACT ENERGIECOOPERATIES NEEMT TOE
Nederland telt inmiddels 623 energiecoöperaties, met bijna
100.000 deelnemers! Ze drukken een steeds grotere stempel
op de energietransitie. De opbrengsten uit hun wind-, zon- en
warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende
jaren doen. Ook professionaliseren ze. Meer dan om
kwantiteit gaat het nu om kwaliteit van de coöperaties.
Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2020. In 2020 kwamen
er 170 nieuwe zonnedaken en (drijvende) zonneparken gerealiseerd door burgercollectieven bij.
Het totaal komt hiermee uit op 814 collectieve zonprojecten. En voor de komende jaren staan er
nog minstens 211 gepland.
Meer lezen

ENERGIELABEL WONINGEN SINDS 1 JANUARI
Een energielabel is wettelijk verplicht bij de verkoop en
verhuur van een woning. Al bij het aanbieden van de woning,
op bijvoorbeeld Funda.nl, moet het label aanwezig zijn. Sinds
1 januari j.l. zijn de regels veranderd.
De EP-W/B-adviseur komt bij je thuis om je woning te
indexeren. Dit duurt ongeveer 1 à 2 uur. In enkele gevallen
duurt dat langer. Daarna worden al deze gegevens verwerkt
tot jouw eigen energielabel. Door het bezoek aan huis is het verkrijgen van een (nieuw) label
duurder geworden.
Lees meer

EUROPA: NU MEER GROENE DAN FOSSIELE STROOM
Europa maakte vorig jaar voor het eerst nèt iets meer gebruik
van duurzame elektriciteitsbronnen (38 procent) dan fossiele
(37 procent), blijkt uit onderzoek van Ember en Angora
Energiewende. Toch gaat het volgens de
onderzoeksorganisaties niet snel genoeg om de
klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen.
Dit is het vijfde jaar op een rij dat de onderzoeksbureaus de
snelheid van de energietransitie in Europa analyseren. Het gebruik van duurzame
energiebronnen nam toe, van 34,6 procent in 2019 naar 38 procent in 2020. Het gebruik van
fossiele energie daalde tot 37 procent in 2020. De onderzoeksbureaus noemen deze trend een
belangrijke mijlpaal in de Europese energietransitie.
Lees meer
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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.

