Energiek Maarwold
Op 8 mei 2019 heeft de eerste bijeenkomst van Energiek Maarwold bij Westerholm plaatsgevonden.
Er waren veel positieve reacties en we hebben genoteerd dat er belangstelling is voor
vervolgbijeenkomsten met een interval van ongeveer twee maanden. De bedoeling is om telkens een
stap verder te zijn met thema’s waar belangstelling voor bleek te zijn. Veel mensen hebben
aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden. Dat willen we in ieder geval invulling geven
met nieuwsbrieven via de mail. Deze eerste nieuwsbrief gaat natuurlijk over de peiling op 8 mei.
Meer samenwerking binnen de wijk
Samenwerking is het vaakst aangevinkt op de formulieren. Wat mooi dat dat zo leeft! Er werden ook
enkele suggesties gedaan om hier invulling aan te geven. We noemen: AED aanschaffen voor de buurt,
groenonderhoud, buurtbeweegplek en zwerfvuil opruimen. Dit thema lijkt bij uitstek geschikt om door
een klein groepje verder te worden uitgediept en mogelijk binnenkort een eerste gezamenlijke actie te
organiseren.
Zonnepanelen
Zo’n 20 deelnemers hebben aangeven mee te willen doen met een gezamenlijk dak met
zonnepanelen. Er bleek 8 mei soms nog onduidelijkheid te bestaan over wat dat is. Heel in het kort: De
deelnemers financieren gezamenlijk een groot aantal zonnepanelen op een dak in de buurt. De
zonnestroom wordt verkocht. De deelnemers kunnen hun aandeel in de verkochte stroom verrekenen
met de stroom die ze thuis verbruikten. Daarbij helpt de Postcoderoosregeling 15 jaar lang met een
korting op de energiebelasting. We noteerden ook diverse suggesties voor grote daken in de buurt, die
mogelijk geschikt zijn. Dank daarvoor! Wij weten nu, dankzij uw respons, dat het zinvol is om dit
verder uit te werken en de reeds lopende gesprekken met dakeigenaren voort te zetten.
Samenwerking m.b.t. isolatie(maatregelen)
Ongeveer 25% heeft aangegeven belangstelling te hebben voor gezamenlijk organiseren en inkopen
van woningisolatie. Dit lijkt ons ook een geschikt thema om in een werkgroepje verder uit te werken.
Er dient nader te worden bepaald waar de behoefte ligt (dak-, vloer-, muurisolatie), welke
isolatietechniek momenteel het beste is en dan zouden er enkele offertes kunnen worden
aangevraagd.
Waterzijdig inregelen verwarming, kennisdeling
Waterzijdig inregelen bleek voor veel mensen een nieuw begrip te zijn, maar de belangstelling is groot
(25% wil er meer kennis over). Het inregelen zorgt ervoor dat de warmte beter door het huis verdeeld
wordt, wat leidt tot meer comfort en kan een zichtbare verlaging van het gasgebruik voor verwarming
opleveren.
Overige onderwerpen
Diverse mensen hebben al ingevuld op welk gebied zij ervaring of kennis hebben. Hartelijk dank!
Verder werden incidenteel nog andere onderwerpen genoemd die stuk voor stuk interessant zijn om
een keer nader op in te gaan: aardwarmte, waterstof, warmte-koude-opslag, snelheid op de snelweg
verlagen en een zigzag-geluidswal met zonnepanelen langs de A-28.
Energiek Maarwold, organisatie
Van de aanwezigen hebben zich voor het meehelpen op inhoudelijke dan wel organisatorische
onderwerpen 8 respectievelijk 9 mensen gemeld. Samen met de initiatiefnemers lijkt er hiermee
voldoende kracht te zijn om onderwerpen op te pakken en uit te werken. Heel fijn! Mocht u nu al
weten dat u een rol wilt in een van de thema-werkgroepen, dan horen we het graag!
En nu
De komende weken gaan wij aan de slag met het verder uitwerken van de resultaten en kijken welke
acties er in gang gezet kunnen worden. Waar nodig benaderen we u als u dat aan heeft gegeven met
vragen om hulp of nadere toelichting. U mag ons ten alle tijden uiteraard ook benaderen. We stellen
een datum voor een volgende bijeenkomst vast en koppelen terug wat uit dit alles naar voren komt.

