Nieuwsbrief, maart 2017
De feestdagen en carnaval achter de rug …. En dan weer hard aan de slag!
Zo ook bij WeertEnergie. We zijn als bestuur druk bezig met voorbereiden van het
geplande zonnepark met batterijopslag in Altweerterheide, het zojuist gestarte project
’Warm wonen in Weert’, en met het windpark dat naast de A2 wordt gerealiseerd.
Meer dan 100 leden!
We zijn zeer verheugd met de mijlpaal die we begin januari hebben bereikt: meer
dan 100 leden. Het is belangrijk om veel steun te hebben door een grote
vertegenwoordiging van de inwoners van Weert in onze vereniging. Samen kunnen
we veel voor elkaar krijgen. Helpt u ook daar aan mee? Praat eens over wat we
samen doen met uw buren, familie en vrienden, en help ons verder te groeien en
Weert duurzamer te maken. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op de web site
www.weertenergie.nl of door een mail te sturen aan info@weertenergie.nl
Voortgang zonnepark
Het zonnepark in Altweerterheide, dat in combinatie met een buurtbatterij gepland is voor
eind 2017, staat definitief op de rol.
We onderhandelen met de gemeente Weert over de grond waarop alles is voorzien, en we
hebben een subsidie-aanvraag voor de batterijen ingediend bij RVO. We hopen voor beide
groen licht te krijgen vóór de ledenvergadering in mei van dit jaar. De ledenvergadering staat
voorlopig gepland op 11 mei 2017, vanaf 19.30 uur in het NMC. U zult allen ongeveer twee
weken van tevoren de agenda ontvangen.
Voor de financiering van het zonnepark en het windpark zullen we onder andere een beroep
doen op de leden van de vereniging. We gaan certificaten uitgeven, die u kunt aankopen, en
waarmee u kunt mee-investeren en meedelen (met een aantrekkelijk winstdelingspercentage) in de opbrengsten van deze initiatieven. Meer gegevens hierover op onze web
site. U kunt zich als lid nog steeds inschrijven voor deze certificaten.
Ook kunt u zich nu ook al opgeven als afnemer van de stroom die in het zonnepark wordt
opgewekt. Er is plek voor 900 gezinnen uit Weert We gaan dit realiseren met een
zogenaamd Postcoderoosproject, waarover in een volgende Nieuwsbrief meer. Info bij het
bestuur (info@weertenergie.nl).
Voortgang windmolens in Weert
De voorbereiding voor het windpark parallel aan de A2, dat we realiseren met de hulp van
onze eigen werkgroep Windenergie, en met de andere coöperaties verenigd in Rescoop
Limburg, is in een beslissende fase gekomen. Gesprekken met grondeigenaren en
omwonenden hebben plaatsgevonden en tot een positief resultaat geleid. In maart wordt de
aanvraag tot goedkeuring door de gemeenteraad bij de gemeente Weert ingediend, waarna
we gaan starten met enkele voorbereidende onderzoeken. Tegelijkertijd zijn we nog in
onderhandeling met verschillende potentiële financiers. Het windpark zal overigens op zijn
vroegst in 2019 kunnen worden gerealiseerd.

Nieuwe website
We zijn zeer verheugd dat de vernieuwde web site www.weertenergie.nl begin dit jaar het
licht heeft gezien. Ons lid Boy Kollée heeft er iets moois van gemaakt! Ga eens kijken….
Warm Wonen in Weert
Het project ‘Warm Wonen in Weert, dat we realiseren met financiële ondersteuning van de
VNG en de gemeente Weert, heeft de eerste twee bijeenkomsten in Altweerterheide achter
de rug. Beide werden zeer goed bezocht door in totaal rond de 90 inwoners.
Het project richt zich op e ondersteuning van particuliere woningbezitters voor het nemen
van energiebesparende maatregelen. Uiteindelijk moet het - - door het ook inzetten op
grootschalige energieopwekking - resulteren in het energieneutraal maken van een aantal
dorpen en wijken in Weert, te beginnen met Altweerterheide en Moesel. Daarna volgen
stapsgewijs de andere wijken.
De belangrijkste instrumenten die we als WeertEnergie aanbieden zijn warmtescans van uw
huis, energiescans door energiecoaches, en adviezen voor energiebesparing en
energieopwekking. .
Leden van WeertEnergie die niet in deze wijken gehuisvest zijn kunnen ook gebruik maken
van deze dienstverlening. Maar eerlijkheidshalve moeten we wel aangeven dat we hiervoor
nog geen goede tarieven hebben kunnen bepalen. De tarieven binnen de projectwijken zijn
sterk gereduceerd door de beschikbare subsidie. Onze energiecoaches en organisatie doen
nu wel de beste ervaring op waardoor we tarieven voor onze leden ook tot een minimum
zullen kunnen beperken. Zodra we meer weten, zullen we u dat meedelen.
We kunnen alles efficiënt en snel uitvoeren door de hulp van onze energiecoaches, en door
de medewerking van een aantal lokale leveranciers.
De lijst van energiebesparingsmaatregelen en andere diensten kunt u vinden op
http://www.weertenergie.nl/jml3/projecten/12-projecten/64-altweerterheide-energieneutraaloverzicht of aanvragen via info@weertenergie.nl . U kunt een verzoek tot uitvoering van een
analyse indienen via warmwonen@weertenergie.nl (geef daarbij aan wat uw wensen ten
aanzien van energiebesparing zijn).
U kunt ook nog steeds via ons een inschatting laten maken van de plaatsingsmogelijkheden
bij u thuis van zonnepanelen of zonneboilers. WeertEnergie realiseert dit in samenwerking
met lokale leveranciers. WeertEnergie verschaft daarbij de garantie dat de leverancier waar
u voor kiest zich aan de afspraken houdt, en brengt zo het risico tot vrijwel nul terug. Ook
kunt u daarmee profiteren van aantrekkelijke tarieven. Een aanvraag tot schouwing
(kosteloze beoordeling van uw specifieke mogelijkheden) is mogelijk via
info@weertenergie.nl
Met zijn allen de schouders er onder!
Om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeenschap zullen we
allemaal een steentje moeten bijdragen. Dat geldt ook binnen de vereniging. Wij zoeken nog
steeds leden die actief willen meewerken om onze plannen werkelijkheid te maken. Meld u
aan op info@weertenergie.nl wanneer u gemotiveerd bent om mee te helpen. Zowel binnen
de projecten als in het bestuur zijn er nog plekken vrij!
In de regio geproduceerde stroom afnemen
Sinds halverwege 2016 is het mogelijk om als lid van WeertEnergie in de regio
geproduceerde groene stroom af te nemen, en tevens gas (met groencertificaat). Wij kunnen
dat aanbieden door onze samenwerking met de Duurzame Energie Unie (DE Unie,
www.duurzameenergieunie.nl ), de groenste stroomleverancier van Nederland (volgens een
onderzoek van de Consumentenbond). Op de startpagina van de site kunt u aangeven klant

te willen worden, en stroom plus gas van DE Unie te willen afnemen, u dient dan wel lid te
zijn van WeertEnergie. DE Unie hanteert marktconforme, aantrekkelijke tarieven, en verzorgt
afmelding bij uw huidige leverancier. Een tiental leden is u inmiddels voorgegaan. Dus:
mocht uw contract binnenkmort aflopen, of heeft u een flexibel contract, overstappen loont!
Ook hier weer meer informatie (bijv. over tarieven) bij info@weertenergie.nl
9 April opening vernieuwd Natuur en Milieucentrum
Op 9 april zal het Natuur en Milieucentrum gerenoveerd zijn en opnieuw worden geopend.
WeertEnergie zal daar ook zichtbaar aanwezig zijn. WeertEnergie heeft ook een permanente
vitrine toegewezen gekregen om haar diensten en beleid zichtbaar te maken. We willen u
graag uitnodigen om aan de activiteiten van 9 april actief mee te doen en ook uw oordeel te
geven voor het inrichten van onze vitrine. Daarvoor is het nodig om de
communicatiewerkgroep nieuw leven in te blazen. Geef u daarvoor a.u.b. op bij Peter Gloudi,
petergloudi@weertenergie.nl . De paar uurtjes per jaar die u ons dan helpt, zijn zeer
waardevol voor het welslagen van de energietransitie in Weert. Alvast bedankt.

