Energiek Maarwold
Zonnedak
De toetsingscommissie voor de subsidieaanvraag voor de opstart van een
zonnedak op de Nicolaaskerk, is in grote lijnen tevreden over onze aanvraag,
maar heeft gevraagd op paar punten ons subsidieverzoek te verduidelijken.
Heel recent hebben we overleg gehad met een projectbegeleider van de
Groninger Energiekoepel. We hopen nu heel snel te horen dat de subsidie is
toegekend, zodat de onderzoeksactiviteiten gestart kunnen worden.
Concert
In de Nicolaaskerk aan de Irenelaan 2, onder het dak waarop mogelijk de
zonnepanelen komen, is op 8 maart een gratis concert van 14-16 uur. Entree
vanaf 13:40 uur. Een strijkorkest van de muziekschool, en drie verschillende
koren zullen te horen zijn. U bent zeer welkom!
Koudebruggen vinden met een warmtebeeldcamera
Energiek Maarwold ziet als één van de kerntaken te bevorderen dat we samen
zo weinig mogelijk energie gebruiken. Eén van onze leden bezit een warmtebeeldcamera en wil die in principe wel inzetten voor gebruik bij
belangstellenden. Omdat die camera op dit moment echter niet beschikbaar
is, zullen we binnenkort eerst van de Groninger Energiekoepel (Grek) een
camera lenen. Met zo’n camera is het mogelijk om (op koude dagen) te zien
waar een huis aan de buitenkant relatief warm is. Dat is dan kennelijk de plek
waar isolatie het meeste zin heeft. Paul Oostinga en Jan Berenst willen met
plezier een keer samen met u op een koude dag uw huis inspecteren om die
plekken te zoeken, zodra we die camera hebben. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via het bekende mailadres: energiekmaarwold@xs4all.nl.
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Lentekriebels 11 april
‘Lentekriebels’ staat voor de voorjaarsactie ‘Groningen Schoon Dankzij Mij’.
Energiek Maarwold ziet daarin een kans om met beschikbaar gestelde
attributen ook onze wijk zoveel mogelijk vrij van zwerfvuil te maken en te
houden. Concreet willen we met enkele teams de belangrijkste routes in onze
wijk waar regelmatig zwerfvuil wordt aangetroffen (o.a. Vondellaan, Emmalaan
en Potgieterlaan), langs lopen om zo al doende ook vertrouwd te raken met de
situatie ter plekke. Renée Bakker en Paul Oostinga nodigen u van harte uit om
deel te nemen. We verzamelen om 13:00 uur voor de Brandweerkazerne
Westerse Drift 5. Om 15:00 uur zijn we in Westerholm welkom voor een nazit
met een kop koffie of thee. Geef u op met een mail naar
energiekmaarwold@xs4all.nl

Energiek Maarwold
Onderlinge samenwerking
Soms benaderen buurtbewoners ons met specifieke vragen. Wij hebben inmiddels een lijst met betrokken leden en van sommige leden weten we dat
ze ergens ervaring mee hebben of kennis van een specifiek onderwerp
hebben. Het lijkt ons mooi als we de vraagsteller dan in contact kunnen
brengen met de persoon met kennis of ervaring. Wij hopen dat we uw naam
en e-mailadres dan aan die andere buurtbewoner mogen doorgeven. Maar
heeft u daar bezwaar tegen, laat het ons weten!
Bloeiende bermen
De 10.000 krokussen die we het afgelopen najaar hebben gepoot, komen al
voorzichtig boven de grond. Maar er waren eerder al initiatieven van
anderen, zoals het poten van de narcisbollen in het parkje op de kruising
Westerse Drift /Wilhelminalaan. Ook langs de Westerse Drift en de
Lutsborgsweg ter hoogte van Sassenhein bloeien de bermen in het voorjaar
en de zomer volop dankzij de enthousiaste inzet van buurtbewoners. Dat
zouden we op nog meer plekken in de buurt willen!
Op 11 maart is er een bijeenkomst vanuit de Werkgroep Bloeiende Bermen
van de Stichting Landschapsbeheer Haren. Wij gaan erheen en het zou het
mooi zijn als we vanuit ons Buurtinitiatief nog één of twee nieuwe
initiatieven in zouden kunnen brengen. Daarom komen we graag in contact
met mensen die hieraan willen meewerken en/of goede ideeën hebben voor
verbetering van de biodiversiteit in onze woonomgeving.
Samenwerking met gemeente
In de vorige Nieuwsbrief repten we over contacten met de gemeente. Dat
loopt inmiddels goed; binnenkort praten we verder met een verkeersbeleidsmaakster erbij, om te bespreken hoe de buurt verkeersluwer zou kunnen
worden gemaakt.
Daarnaast mogen we een rol spelen bij de totstandkoming van het
gebiedsplan voor de voormalige gemeente Haren. Het gebiedsteam beoogt
zoveel mogelijk inwoners van het gebied in de gelegenheid te stellen om
mee te praten over het te maken plan voor de komende jaren, zodat er een
breed gedragen plan ontstaat. De mening van de Raad en de beschikbare
middelen zijn uiteraard de kaders. De onderwerpen in het gebiedsplan zijn
legio, van OV tot inrichting van wijken en dorpen.
energiekmaarwold@xs4all.nl
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VOEL U VRIJ OM DEZE NIEUWSBRIEF DOOR TE STUREN NAAR MOGELIJK
ANDERE BELANGSTELLENDEN IN DE BUURT !

