Energiek Maarwold
Inleiding
In de vorige Nieuwsbrief keken we nog vol vertrouwen uit naar 2020! Kort na verschijnen bleken
die verwachtingen door het Covid-19 virus sterk door elkaar geschud te worden. Ondanks dat,
hebben we met Energiek Maarwold -na even geheel uit het lood te zijn geslagen- de afgelopen
maanden toch een aantal flinke stappen voorwaarts weten te maken. In deze Nieuwsbrief 6
berichten we daarover in het kort.

De stand van zaken rondom EM en het Zonnedak
De vorige keer konden we al berichten dat er een aanvraag voor een provinciale subsidie was
uitgegaan en was toegekend! Daarmee zetten we nu volgende stappen zetten. Sinds een paar
maanden begeleid Evert Blansjaar van de Groninger Energiekoepel (GREK) ons daarbij. Zo
waren we bezig zijn om met de St Nicolaasparochie een overeenkomst te sluiten voor het
gebruik van het dak voor zonnepanelen, en zijn er tegelijkertijd offertes uitgegaan gaan voor
een zorgvuldig onderzoek door deskundigen om zien hoe het dak van de kerk (Irenelaan)
geschikt kan worden gemaakt voor het dragen van
panelen. Dat gebeurde
tegelijkertijd en in goede samenwerking.
Het onderzoek is inmiddels opgestart en de
eerste berichten omtrent de kwaliteit van het
dak zijn positief! De berekeningen moeten
echter nog gedaan worden en een definitief
rapport verwachten we over enkele weken.
Met de parochieraad van de Nicolaaskerk is
er in principe overeenstemming over het
Recht van Opstal.
We worden als bestuursleden ondertussen
door De Groninger Energiekoepel tevens wat
bijgeschoold in het vormgeven en runnen van
een organisatie als Energiek Maarwold, die
zich onder meer richt op de energietransitie.
Vraag:

Vorig jaar heeft een aantal van u aangegeven om - als het zover is graag deel te willen
nemen in de aanschaf van de Zonnedak-panelen. Sommigen hebben toen zelfs al een
specifiek aantal panelen genoemd. Het plan is om straks te rekenen met energiecertificaten
met een zekere energieopbrengst van 250 kWh. Dit is een andere insteek dan het aantal
zonnepanelen. Terwijl wij de coöperatie en de installatie voorbereiden zou u alvast kunnen
nadenken over met hoeveel kWh u zou willen deelnemen. We zouden het op prijs stellen als
u dat ons, vrijblijvend, laat weten, want zonder uw deelname gaat het allemaal niet door.
Graag een mailtje naar: EnergiekMaarwold@xs4all.nl
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Energiek Maarwold
De organisatie van Energiek Maarwold
Het zonnedakproject maakt dat we serieus werk moeten maken van een formele
organisatievorm. Eén die recht doet aan dat onderdeel maar zeker ook aan onze andere
activiteiten die we samen met en op initiatief van u willen doen. Daartoe zijn er nu Statuten
ontwikkeld voor Energiek Maarwold, en zijn we bezig met een het opstellen van een
Huishoudelijk Reglement. Het gerealiseerd zijn van een coöperatie die de energieopwekking
regelt, is een voorwaarde om een overeenkomst voor Recht van Opstal te kunnen sluiten met
het Parochiebestuur van de St Nicolaaskerk. Het streven is nu om zowel Statuten als het
Recht van Opstal in oktober te formaliseren bij de notaris. De initiatiefnemers van Energiek
Maarwold vormen voorlopig het bestuur. Daarbij is er een DB, dat bestaat uit 3 leden (Wilbert
Hoffstädt, Dineke Katerberg, Paul Oostinga), terwijl er daarnaast in het algemene bestuur
werkgroepjes zijn gevormd die zich b.v. op de techniek, de organisatie of de communicatie
richten.
We hopen in de loop van september u een uitnodiging te kunnen toesturen voor een plenaire
bijeenkomst, waarin we dan een en ander nader toelichten en waar u zich ook als lid van de
coöperatie kunt aanmelden. Met het oog op het vroegtijdig informeren zal er de komende
weken ook een kleine brochure worden gemaakt waarin we de doelen en de structuur van de
coöperatie uitvoeriger uiteen zullen zetten. Daarin zullen ook meer details rondom de
mogelijke deelname aan het Zonnedak-project worden beschreven en toegelicht.
Overigens hebben we de afgelopen periode ook intensief contact gehad met het bestuur van
Duurzaam Haren en van de nu slapende Opwek-coöperatie die daaronder ressorteerde. Er
zijn afspraken gemaakt over verdere samenwerking. Een aantal knopen daaromtrent, die ook
consequenties kunnen hebben voor de precieze organisatievorm van Energiek Maarwold,
moeten de komende weken worden doorgehakt. Ook daarover volgen nadere berichten.

Bollen en bermen
Tot de doelen die we in de Statuten van de op te richten coöperatie genoemd hebben,
behoort ook het versterken van de biodiversiteit in de buurt. In het vroege voorjaar hebben
we in samenwerking met de gemeente en Westerholm daarom al ruim 12.000 bollen gepoot
in de perken van Westerholm en in de bermen in de omgeving. Dat zag er in het voorjaar
meteen vrolijk uit en heeft nog meer voordelen. Die vroege bloeiers bieden voedsel aan
insecten; die vormen op hun beurt voedsel voor vogels. De natuur wordt zo meer divers en
de vogels kunnen helpen tegen bijvoorbeeld de eikenprocessierupsen. Dit najaar zouden we
dat bollenpoten willen herhalen op andere plekken in ons gebied, westelijk van de
Rijksstraatweg. Er zijn in ieder geval al initiatieven van bewoners aan de Lutsborgsweg en de
Wilhelminalaan. Wie heeft meer voorstellen? Dan gaan we daarover met de gemeente in
gesprek. En tsja, bij een positief resultaat wilt u ook vast wel meepoten... Overigens zoeken
we in overleg met de gemeente- ook naar mogelijkheden om allerlei bermen (of openbare
perkjes) waar nu nog alleen maar saai gras groeit, met gebiedseigen wilde
bloemenmengsels op te vrolijken en zo de biodiversiteit ook nog meer te versterken!
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Energiek Maarwold
Schoon Maarwold

Was het u al opgevallen dat
veel bermen tegenwoordig
vrij zijn van zwerfvuil? Leden
van Energiek Maarwold
combineren sinds enige tijd
vaak een fijne wandeling met
zwerfvuil opruimen. Als het
eenmaal schoon is, blijft het
langer schoon en dat is een
beloning als je er later
langskomt! Wilt u meelopen?
Geef u dan ook op met een
mail aan ons en geef aan
waar u wilt opruimen.

De oogst van een vorige actie

In het voorjaar was op zaterdag 11 april een Lentekriebels-actiedag door de gemeente Groningen
gepland, waarop zwerfvuil zou worden ingezameld. Die dag moest vanwege de pandemie helaas
worden gecanceld. Maar nu is er een herkansing!

Het plan is om - ijs, weder en Corona dienende op zaterdag 12
september om 13:00 uur te verzamelen voor de Brandweerkazerne
Westerse Drift 5, en tot maximaal 15:00 uur te wandelen met een
vuilniszak en grijpstok in de hand. Het meteriaal lenen we van de
gemeente. Neem wel zelf handschoenen mee! Als u mee wilt doen,
meld u dan svp aan op ons mailadres: energiekmaarwold@xs4all.nl
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Gebiedsplanning Haren:
Groene Parel project

Ons is gevraagd door het gebiedsteam Haren
(van de gemeente Groningen) om in het kader
van de gebiedsplanning mee te werken door te
vertellen over activiteiten in de wijk Maarwold,
die dan worden geplaatst op de site van wat nu
het project Groene Parel heet. We hebben een
aantal acties aangedragen waarin naar voren
komt hoe we als bewoners samenwerken met
de gemeente. Men heeft bij de gemeente
gekozen om aandacht te besteden aan onze
acties Zwerfvuil inzamelen en Voorjaarsbollen
planten. De opnames daarvoor vonden in
augustus plaats. Vanaf 10 september a.s. is de
film te zien -vanaf 11 september zelfs met een
doventolk- in een live stream. Die kun je vinden
op: https://stemvan.groningen.nl. Die website
wordt ook dan gelanceerd. Op die website
wordt je doorgestuurd naar de livestream. (Zie
ook de flyer hiernaast.)
De bedoeling van die live stream is om alle bewoners van de van de voormalige
gemeente Haren verder te stimuleren om zelf ook suggesties in te brengen ten aanzien
van wat er in de eigen omgeving zou moeten en kunnen worden gedaan en/of
ondernomen. Voor alle ideeën die in 2020 worden geselecteerd, is in totaal 35.000 euro
beschikbaar. Vanaf 10 september kan ieder haar /zijn wensen kwijt op de website die
hierboven al genoemd is. Nadat de gemeente de financiële en wettelijke haalbaarheid
heeft getoetst, kunt u vervolgens ook op de overgebleven ideeën stemmen.

Voor en door buurtbewoners
Contact:
We staan open voor al uw suggesties met betrekking tot uw eigen betrokkenheid bij lopende of nieuw te
starten projecten!
EnergiekMaarwold@xs4all.nl
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