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De Veluwe geeft energie. Uw energie!
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Ermelo, 23 december 2019
We hebben dit jaar verschillende resultaten bereikt die ik graag met u wil delen.
Zo hebben we de voltooiing van het project 'Zon op Ermelose Scholen' gevierd. In
september is de zonne-installatie op het dak van de vierde basisschool De Klokbeker
aangelegd. Een mijlpaal die is ingezet onder leiding van mijn voorganger Riet
Bezemer. Verder zijn we gestart met een nieuw postcoderoosproject op het Kerkelijk
Centrum in Ermelo.
Ik heb tijdens de ALV in het voorjaar aangegeven dat de coöperatie een andere weg in
gaat slaan door de samenwerking op te zoeken met verschillende partners met als doel
om een onmisbare bijdrage te leveren aan het programma Duurzaamheid van de
gemeente Ermelo. Afgelopen jaar is het overleg met gemeente Ermelo voorspoedig
verlopen. Er is zowel met de raad als het college wederzijds respect en vertrouwen
opgebouwd. VE wordt gezien als volwaardige partner bij duurzaamheidsdoelstellingen en
projecten die betrekking hebben op opwekking van energie en warmtetransitie. Daar ben ik
trots op!
Als bestuur hebben wij bij veel projecten onze inbreng kunnen geven, zoals bij:
de voorlichtingsbijeenkomsten die zijn georganiseerd door de gemeente voor haar
inwoners op gebied van duurzaamheid;
een zonnepark aan de Schaapsdijk waar we voor 20% in willen deelnemen. Voor VE
is dit het meest concrete project dat naar verwachting volgend jaar wordt opgestart;
de oprichting van ‘’Veluwe – Energie Projecten’’. Na de laatste ledenvergadering is
deze B.V. opgericht en staat ingeschreven in de kamer van Koophandel.
de Regionale Energie Strategie (RES). Ik zit zelf als voorzitter in de stuurgroep als
afgevaardigde van alle voorzitters van de coöperaties Noordwest Veluwe binnen de
RES in deze regio. Wij vergaderen een keer in de drie maanden om een
gezamenlijk standpunt in te nemen over de besluiten binnen deze
stuurgroep. Daarnaast wisselen we informatie uit over projecten en hoe we elkaar
kunnen versterken.
Voor 2020 hebben we de volgende ambities:
Groter draagvlak binnen Ermelo door het realiseren van meer leden en deelnemers.
Betrokken zijn bij alle duurzaamheidsprojecten in Ermelo.
De samenwerking met de raad en het college van de gemeente voortzetten en
intensiveren om onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.
Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig, gezond, gelukkig en natuurlijk een
duurzaam 2020 toe.
Jan van der Vliet

Lancering opwekking groene stroom op het dak van basisschool De Klokbeker
Vrijdag 1 november jongstleden vond het officiële startschot plaats voor het opwekken van
groene stroom op het dak van De Klokbeker, geïnitieerd door de coöperatie VeluweEnergie. Samen met ongeveer 20 belangstellenden en wethouder Leo van der Velden is
op de locatie stilgestaan bij deze mijlpaal. Naar verwachting wekken de 232 zonnepanelen
die op het dak liggen jaarlijks zo’n 63.000 kWh op. Dat is goed voor gemiddeld 21
huishoudens.

Lees het hele artikel hier.

Zuiniger verwarmen met een zoneregeling
"Nederland moet van het gas af". "Iedereen een warmtepomp". De krantenkoppen kunnen
u niet zijn ontgaan. Welke consequenties dit allemaal heeft voor uw persoonlijke situatie is
niet altijd helder. Een goed werkende Cv-ketel de deur uit doen, dat voelt niet goed, terwijl
de prijs van aardgas wel zal stijgen. In dit artikel willen we ingaan op een maatregel die
niet gelijk het hele huis op zijn kop zet, maar wel helpt met besparen van energie voor
verwarming. Met een zoneregeling kunt u de warmte gemakkelijker sturen naar alleen die
kamers waar u het warm wilt hebben. En als u ooit op een warmtepomp overgaat, dan is
een zoneregeling nog steeds zuinig en comfortabel.
Dit artikel is iets anders dan u van ons gewend bent. We zijn benieuwd wat u ervan vindt.

Lees het hele artikel hier.

Algemene Ledenvergadering
Dit najaar heeft er geen ALV plaatsgevonden, omdat er geen nieuwe relevante voor de
deelnemers was. In het voorjaar 2020 wordt er wel een ALV georganiseerd. Binnenkort
delen wij met u de datum.

U ontvangt deze mail omdat u zich daar voor hebt opgegeven.
Uitschrijven kan hier onder.
Meer informatie kunt u vinden op onze website.

www.Veluwe-Energie.nl
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U kunt hier uw voorkeursinstellingen wijzigen of uitschrijven van de nieuwsbrief
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