Energiek Maarwold
Beste buurtgenoten,
We merken dat we meer ideeën en plannen hebben dan we met ons kleine
clubje voortvarend kunnen trekken. Daarom zou het fijn zijn als u af en toe een
verloren uurtje in zou willen zetten om het initiatief voort te helpen. We zijn
stappen verder met het uitwerken van het idee van zonnepanelen voor
aandeelhouders op een groot dak in de wijk: het “zonnedak”.
Zonnedak
Het bestuur van de Nicolaaskerk is enthousiast om, voor de deelnemers uit de
wijk, zonnepanelen te laten plaatsen op het dak van de kerk. Heel in het kort:
De zonnepanelen leveren stroom aan het net. De deelnemers financieren het
geheel en mogen hun aandeel van de geleverde stroom verrekenen met hun
verbruik. We bereiden een subsidieaanvraag voor, voor het opstarten van een
coöperatie en het noodzakelijke haalbaarheidsonderzoek (het dak moet
bijvoorbeeld wel stevig genoeg zijn). Als dat onderzoek positief uitpakt, en
andere beletselen ook zijn opgeruimd, kan er daadwerkelijk een dak gevuld
worden. Een aantal van u heeft al aangegeven in principe mee te willen doen,
als er anderen zijn dan horen we dat graag. Planning? Zodra we wat verder zijn
laten we het weer weten.
Samenwerking m.b.t. isolatie(maatregelen) bij particulieren
Dit willen we enorm graag met een paar van u oppakken, zeker nu de overheid
weer mogelijkheden heeft opengesteld om een bijdrage (per huishouden) te
krijgen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9nbewoner. We weten dat er onder u zijn die hier wel wat tijd in willen stoppen.
Wie van u wil daar, met ons als trekker, in optreden? Het helpt als ‘vele
handen licht werk maken’.
Via één van onze buurtbewoners kunnen we gebruik maken van een
warmtebeeldcamera die werkt op iedere IPhone. Als het koud is, kan met zo’n
camera zichtbaar gemaakt worden op welke plekken warmte naar buiten lekt.
Dat zijn de plekken waar isoleren het meeste oplevert. Als u belangstelling
heeft, laat het ons weten. Dan kunnen wij u met elkaar in contact brengen.
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Zwerfvuil
Naar idee van enkele bewoners organiseren we een wandeling in onze buurt
met als doel: zwerfvuil opruimen. Er wordt op 19 oktober om 10:30 uur bij
Westerholm verzameld. Rond 12 uur zijn we weer terug. Gemeente
Groningen levert afvalgrijpers en afvalzakken. Mocht u een locatie weten
waar vaak zwerfvuil ligt, laat het ons weten, dan kunnen we dat in de route
opnemen.
AED
Tijdens de eerste bijeenkomst werd het idee geopperd om een AED te
regelen voor de buurt. Een AED is een apparaat dat levens kan redden door
reanimatie in geval van hartfibrillatie. Westerholm heeft een AED
aangeschaft en beschikbaar gesteld voor de buurt. De AED is aangemeld bij
HartslagNu, zodat burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen om hem
op te halen. Michel van den Bogaert, van Energiek Maarwold, heeft reeds
een eerste oproep ontvangen en kon tot zijn tevredenheid constateren dat
de ambulances hier heel snel ter plekke zijn.
Burendag Westerholm
Op 28 september opent Westerholm de deuren voor de buren. Er zijn buren
aanwezig die iets vertellen over hun hobby's, u kunt een workshop Tai Chi
volgen, ervaren hoe de AED voor en door de buurt gebruikt kan worden, en
lekkernijen van de keuken van Westerholm proeven. Met Energiek Maarwold
kunt u plannen maken voor duurzaamheid in de buurt. Kortom, een gezellige
dag, vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in Westerholm.
Tot slot
Er zijn dus diverse zaken uit de eerste bijeenkomst afgerond of in gang gezet.
Als we zover zijn, zullen we een volgende bijeenkomst organiseren over één
van de onderwerpen, bijvoorbeeld het samen isoleren.
Vriendelijke groeten,
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Wilbert Hoffstädt
Dineke Katerberg
Bert Ludden
Jan Ernst Veenman
Michel van den Bogaert

Energiek Maarwold is bereikbaar via: energiekmaarwold@xs4all.nl

