Energiek Maarwold
Zonnedak – voortgang en ondersteuning gevraagd
De subsidie voor onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Heilige Nicolaaskerk is
toegekend. De projectbegeleiding wordt gerealiseerd door Evert Blansjaar. Hij heeft veel ervaring met
vergelijkbare projecten en werkt voor Grunneger Power (een energiecoöperatie) en de Groninger Energie
Koepel (GrEK). We gaan nu opdracht geven voor een technisch onderzoek naar de geschiktheid van het
kerkdak om er zonnepanelen te installeren. Samen met het bestuur van de parochie gaan we uitzoeken
hoe we dat dan duurzaam kunnen organiseren en vervolgens of er voldoende mensen in de buurt zijn die
mee willen doen. Als alle lichten op groen staan, gaan we de volgende stappen zetten. Daartoe willen we
vier werkgroepen oprichten. We hopen dan dat u in één van de werkgroepen een bijdrage zou willen
leveren:
1) Werkgroep “Techniek”. Die groep zal zich richten op alle technische vragen rondom de installatie
van de zonnepanelen.
2) Werkgroep “Juridisch”. Hier zal een ‘voorbeeldovereenkomst met de dakeigenaar’ moeten worden
aangepast op onze situatie, zullen verzekeringen etc. gekozen en regelingen voorbereid moeten
worden.
3) Werkgroep “Organisatie”. Die groep zal onderzoeken welke organisatievorm voor ons het beste is.
Er zijn diverse opties: We kunnen mogelijk aanhaken bij Grunneger Power of bij Duurzaam Haren,
maar we kunnen ook een eigen postcoderoos-coöperatie oprichten. In dat geval heeft die
coöperatie een bestuur nodig en moet het beheer van de installatie geregeld worden. Ook op
dergelijke kwesties zal deze werkgroep zich gaan richten.
4) Werkgroep “Communicatie”. Deze groep moet de communicatie met aspirant-deelnemers voor
haar rekening nemen en zal nieuwe belangstellenden moeten aantrekken. Vervolgens zullen de
deelnemers op de hoogte moeten worden gehouden van de ontwikkelingen en zullen er contacten
met pers, gemeente etc. moeten worden onderhouden.
Deelname aan zo’n werkgroep zal in tijd enkele avonden kosten om eerst onderling zaken af te stemmen
en daarna de taken uit te voeren. De initiatiefnemers van Energiek Maarwold zorgen voor de verbinding
tussen de groepen.
Belangstellenden voor een bepaalde werkgroep kunnen zich melden met een e-mail naar:
energiekmaarwold@xs4all.nl. Graag zo spoedig mogelijk!

Lentekriebels / Zwerfvuil opruimen op 11 april
Energiek Maarwold organiseert een bijdrage aan de Lentekriebels-actie van de gemeente
Groningen. In dat kader wordt u uitgenodigd om mee te helpen om onze wijk ook zo goed
mogelijk vrij van zwerfvuil te maken.
LET OP: Het plan was om op zaterdag, 11 april om 13 uur te verzamelen voor de
Brandweerkazerne Westerse Drift 5, en tot maximaal 15 uur te wandelen met een vuilniszak en
grijpstok in de hand. Degenen die zich hebben gemeld om mee te doen krijgen t.z.t. bericht of
onze actie doorgang kan vinden, of wordt uitgesteld.
Energiek Maarwold combineert wel vaker een wandeling met zwerfvuil opruimen. Wilt u
meelopen? Geef u op met een mail aan ons en geef aan waar u wilt opruimen.
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U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid aan de slag! Groningen kent de zogenaamde “Stille
Krachten”. Als u zich aanmeldt op www.gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzijmij dan bezorgen de MilieuStewards een afvalgrijper, afvalring en/of afvalzakken.

Energiek Maarwold
Opsporen van warmtelekken met infrarood camera - wie wil?
Wij hebben deze weken via het GrEK nog de beschikking over een warmtebeeldcamera, waarmee direct
zichtbaar kan worden gemaakt, waar warmte weglekt uit een huis en waar isolatie dus zinvol kan zijn. Dat
onderzoek kan aan de buitenkant van het huis gebeuren. Voorwaarde is dat de zon niet schijnt op de
muren die geïnspecteerd worden, en dat het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur behoorlijk
groot is. De beste omstandigheden vind je in de ochtend, als het buiten nog koud is. Zodra het buiten
warm wordt, hebben die metingen geen zin meer. Overigens kun je bij een behoorlijk verschil tussen
buiten- en binnentemperatuur ook binnenshuis eventuele tochtplekken opsporen met die camera. Als er
problemen zijn, kunnen we (infrarood-)foto’s maken van de situatie en die toesturen. Inmiddels zijn er al
enkele woningen bekeken. Zo hebben we bijvoorbeeld bij een huis waar net de spouwmuren waren
geïsoleerd, vastgesteld dat die isolatie gelukkig heel gelijkmatig en effectief was aangebracht, maar dat bij
een ander huis waar die spouwmuurisolatie al jaren geleden was gedaan, er inmiddels toch behoorlijk
grote verschillen waren te zien wat betreft warmteverlies, en dat in een derde huis de warmte o.a. lekte
onder een aantal kozijnen.
Er staan nog tenminste 2 huizen op het programma om geïnspecteerd te worden. Bent u ook
geïnteresseerd, dan kunt u zich alsnog opgeven voor dit project. Na een e-mail naar
energiekmaarwold@xs4all.nl nemen wij contact met u op. Omdat de belangrijkste inspectie buiten het
huis plaatsvindt, kunnen we dat – met inachtneming van alle noodzakelijke maatregelen rondom social
distancing – ook de komende weken nog wel realiseren, verwachten we.

Een bloeiende buurt en fraaie houtwallen

Langs de Westerse Drift, de Irenelaan en de Beatrixlaan zijn afgelopen winter bloembollen geplant, en ook
langs de Lutsborgsweg ter hoogte van Sassenhein, bloeien de bermen in voorjaar en zomer volop, dankzij
de enthousiaste inzet van buurtbewoners. We verbeteren de biodiversiteit van onze buurt door voor
bestuivende insecten aantrekkelijke bloemen en/of bloeiende struiken te planten. Het zou mooi zijn
wanneer deze actie een verbreding kan krijgen in de rest van Haren West.
Graag komen we in contact met mensen die hier aan willen meewerken of goede ideeën
hebben voor verbetering van de biodiversiteit in onze woonomgeving. U kent ons emailadres… We legden al een eerste contact met een nieuwe werkgroep Bloeiende Bermen in
Noordlaren, die onderdeel is van de Stichting Landelijk Gebied Haren. Mogelijk kunnen we
gaan samenwerken.
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Het project Groene Parel over gebiedsplanning
De gemeente Groningen organiseerde op 9 maart j.l. een eerste bijeenkomst voor “ambassadeurs
gebiedsplanning voormalig gemeente Haren”. De bedoeling is om tijdens enkele avondbijeenkomsten met
zoveel mogelijk bewoners, de ideeën die er leven over de gebiedsontwikkeling om en in de dorpen Haren,
Glimmen, Onnen en Noordlaren te verzamelen. Daarbij kan het over van alles gaan, van kleine, direct te
regelen zaken tot grotere projecten die mogelijk over jaren gepland moeten worden, en van sociale cohesie
kwesties tot verkeersmaatregelen of gebiedsindeling. Na het verzamelen worden er op basis van de ideeën
voorstellen geformuleerd waar uiteindelijk in de gemeenteraad over beslist zal moeten worden.
Energiek Maarwold heeft inmiddels veel contacten in Haren West en werd daarom door de gemeente
benaderd om dit initiatief bekend te maken. We vinden het positief dat de gemeente de toekomstplannen
wil baseren op wat de inwoners willen en staan daarom achter het project. Ons advies is dan ook om uw
bijdrage te leveren als u ideeën hebt! Wilt u meepraten? Meld u aan bij groeneparel@groningen.nl
Tijdens die avonden wordt er gewerkt in groepjes, aan een tafel. Voor die tafels worden nog
begeleiders gezocht. Mocht u zo’n begeleidingstaak leuk vinden, meld dat dan bij uw aanmelding! U krijgt
dan een korte scholing om goed voorbereid uw rol te kunnen vervullen.

LET OP: In verband met het Coronavirus worden de geplande bijeenkomsten in mei in Haren,
Onnen, Glimmen en Noordlaren, zoals die deze week in Haren de Krant nog werden
aangekondigd, geannuleerd. Het is echter de bedoeling dat het project na de zomer zal worden
voortgezet.

Veiligheid op straat
In de omgeving Westerse Drift/Wilhelminalaan wordt soms te hard gereden, terwijl er veel
jonge kinderen en ouderen fietsen die er vanuit gaan dat er 30 km/uur wordt gereden.
Afgelopen winter is door een bewoner een handtekeningenactie opgezet om de gemeente
te vragen om de snelheid van voertuigen te meten en te bekeuren.
Op 11 maart hebben we samen met de initiatiefnemer van de handtekeningenactie,
vertegenwoordigers van het gebiedsteam Haren en een verkeersdeskundige van de
gemeente om tafel gezeten. Het resultaat is dat er om op korte termijn een matrixbord
komt, waarop feed back staat over de rijsnelheid waarmee iemand passeert. Voor de
langere termijn gaat er gekeken worden welke blijvende maatregelen mogelijk zijn. Men
wil dan de verkeerstromen in de hele wijk beschouwen en rekening houden met
ontwikkelingen als de nieuwbouw van Westerholm. Het gebiedsteam van de gemeente gaf
aan dat het goed zou zijn als dit onderwerp nadrukkelijk wordt gemeld tijdens de Groene
Parel-bijeenkomsten, zodat het een plek kan krijgen in het gebiedsplan.

Onthand door Corona? Hulp gevraagd of geboden
Platform de Wijert heeft een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden: https://www.wijert.nl/corona-hulp/
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Wij zijn bereikbaar via energiekmaarwold@xs4all.nl

