
Informatieavond 13 oktober 

Culemborg energieneutraal 

Vrijstad Energie houdt op donderdagavond 13 oktober 

haar eerste informatiebijeenkomst. De coöperatie presen-

teert dan haar plannen voor de komende tijd: hoe gaan we 

er voor zorgen dat Culemborg energieneutraal wordt? Be-

zoekers krijgen concrete informatie over de mogelijkheden 

om mee te doen. Naast de mogelijkheden die het lidmaat-

schap van de coöperatie biedt, wordt er een presentatie 

gegeven van de volgende projecten: 

 Collectieve 

zonnedaken 

 Wijkacties 

energiebe-

sparing 

 Betuwe-

stroom 

Ter plekke kunnen belangstellenden zich (al dan niet vrij-

blijvend) aanmelden voor deze mogelijkheden. 

Datum: donderdag 13 oktober 

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Locatie: Stadhuis aan de Markt, zaal boven 

Aanmelden: (niet verplicht, wel handig)  

info@vrijstadenergie.nl  

 

 Samen   -  Lokaal  -  In eigen hand 
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Vrijwilligers gezocht 
Vrijstad Energie is volop in opbouw. Wil je meewerken aan de 

transitie naar een duurzaam en energieneutraal Culemborg? 

Geef je dan op als vrijwilliger! We hebben mensen nodig voor 

de volgende taken: 

Medewerkers PR 

 Meedenkers: wie 
wil meedenken 
over de aanpak 
van onze commu-
nicatie & onze 
projecten. Hier-
voor zoeken we mensen met kennis en visie inzake com-
municatie 

 Helpers: wie wil helpen bij de werving van leden, van deel-
nemers voor collectieve zonnedaken. Hiervoor is geen er-
varing vereist. 

 
Energie-adviseurs (ervaren & onervaren) 

 Adviseurs voor zgn. 'huiskamergesprekken', om met men-
sen hun wensen op het gebied van energiebesparing door 
te nemen, en globale mogelijkheden te bespreken. 

 Ervaren adviseurs voor professioneel advies over concrete 
besparingsmogelijkheden 

Meer informatie: www.vrijstadenergie.nl/vacatures  
Of mail/bel Han Horstink: info@vrijstadenergie.nl / 533097 

Wethouder Reus steunt Vrijstad Energie 

Wethouder duurzaamheid Joost 

reus beveelt Vrijstad Energie van 

harte aan. Hij zegt: “We staan in 

Culemborg voor een enorme 

opgave om energieneutraal te 

worden. Dat kunnen we als ge-

meente niet alleen. We hebben 

dus alle bedrijven, organisaties 

en inwoners nodig om dit te 

bereiken. De energiecoöperatie 

Vrijstad Energie speelt een hele belangrijke rol om energiebe-

sparing en duurzame energieopwekking  een stimulans te ge-

ven. Op naar meer energieneutrale huizen en collectieve zonne-

daken in Culemborg!” 

mailto:info@vrijstadenergie.nl
http://www.vrijstadenergie.nl/vacatures/
mailto:info@vrijstadenergie.nl?subject=vrijwilligerswerk


Betuwestroom 
 
Lokale energie coöperaties in de regio Rivierenland, waar-

onder Vrijstad Energie, werken aan de ontwikkeling van 

een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorzie-

ning. De stip op de horizon is dat we alle energie die we 

nodig hebben in het gebied zelf duurzaam opwekken en 

ook zelf gebruiken. Een eerste stap in die richting is de lan-

cering van Betuwestroom als een merk waarin we die geza-

menlijke ambitie gaan vorm geven. 

Stroom uit Gelderse wind 
In Culemborg is Coöperatie Vrijstad Energie bij de lancering 

van Betuwestroom betrokken. De administratie van Betu-

westroom wordt verzorgt door Huismerk Energie uit Nij-

megen, een bedrijf dat ook beschikt over de leveringsver-

gunning. Door de samenwerking met Huismerk kunnen we 

vanaf november a.s. al Betuwestroom aanbieden aan be-

woners en bedrijven in Rivierenland, op basis van de duur-

zame productie van het windmolenpark Nijmegen-Betuwe. 

Als je je nu aanmeldt, krijg je tot november stroom van 

andere Nederlandse windmolens. Er staan verschillende 

projecten in Rivierenland op stapel, dus het perspectief is 

dat we snel, elektriciteit uit eigen regio kunnen leveren. 
 

Je eigen stroom gebruiken 
Je kunt dus al klant worden van Betuwestroom, zoals je nu 

klant kunt zijn van Greenchoice of Nuon. Maar je kunt ook 

zelf meedoen in de ontwikkeling van collectieve zonneda-

ken, en dan de stroom 

van dat collectieve dak 

ook zelf gebruiken.  

Vrijstad Energie is in 

gesprek met enkele 

dakeigenaren voor de 

ontwikkeling van een 

eerste collectieve  

Samen   -  Lokaal  -  In eigen hand 

Wijkactie de Hond, Bloemen- & Oranje-

buurt 

Begin oktober start Vrijstad Energie een nieuwe wijkactie 

voor energiebesparing. Voor de tweede keer voeren we deze 

actie nu in de Bloemenbuurt, de eerste keer was een jaar 

geleden. Om het bereik te vergroten combineren we dit nu 

met de Oranjebuurt en de Hond. 
 

Woningeigenaren 

Met deze wijkactie willen we 

woningeigenaren ondersteu-

ning bieden bij het realise-

ren van energiebesparende 

maatregelen in hun woning. 

Het gaat dan om maatrege-

len als vloer– of spouwmuurisolatie, dubbelglas, een ener-

giezuinige ketel of zonnepanelen. 

De wijkactie wordt georganiseerd samen met de gemeente 

en Hoom, een landelijke, onafhankelijke organisatie die veel 

ervaring heeft met dergelijke acties.  

Voor meer informatie zie www.vrijstadenergie.nl/wijkactie 
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zonnedak. Als het project voldoet aan de voorwaarden van 

het Ministerie van Financiën, dan wordt je als mede-eigenaar 

van het zonnedak, vrijgesteld van energiebelasting.  

Deelnemen aan het verduurzamen van de energievoorziening 

wordt dus ook financieel aantrekkelijk gemaakt. 
 

Spannende uitdaging 

De stap daarna is om de elektriciteit die duurzaam 
wordt opgewekt in het gebied zoveel mogelijk op het-
zelfde moment ook te gebruiken. Dit is nodig omdat we 
kunnen voorzien dat door het grillige patroon van de 
wind en de zon, overschotten en tekorten van elektrici-
teit elkaar zullen afwisselen. Door de opwek goed te 
registreren en te voorspellen, kan het verbruik daar op 
worden afgestemd met behulp van informatie en com-
municatietechnologie. Op dit moment is het nog niet 
financieel aantrekkelijk om zelf opgewekte energie ook 
op het moment zelf te gebruiken. Maar het is wel een 
spannende uitdaging. 
 

Als je belangstelling hebt voor Betuwestroom kan je 

contact opnemen met Han Horstink: 0345-533097 of 

info@vrijstadenergie.nl 

http://www.vrijstadenergie.nl/wijkactie
mailto:info@vrijstadenergie.nl


Nieuwe subsidie woningisolatie 

Vanaf 15 september 2016 
kun je subsidie krijgen 
voor energiebesparing in 
je eigen koopwoning. On-
geveer 20% van de kosten 
kun je terugkrijgen wan-
neer je 2 of meer omvang-
rijke maatregelen laat 
uitvoeren. Bijvoorbeeld: 
isolatie van je dak of gevel, vloer/bodem of spouwmuur. 
Ook hoogrendementsglas (HR) wordt gesubsidieerd. 

Als je voor 2 grote isolatiemaatregelen subsidie aanvraagt, 

kun je bovendien geld terugvragen voor een aantal kleine-

re energiebesparende maatregelen.  

Zie voor meer informatie www.milieucentraal.nl 

 

Subsidie zonneboilers, warmtepom-

pen, biomassa- & pelletkachels 
Er is tevens landelijke subsidie beschikbaar voor de aan-

schaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en 

pelletkachels. De regeling geldt zowel voor particulieren als 

voor bedrijven. 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) heeft als 

doel het gasverbruik voor verwarming te verminderen. Zo 

kan energie worden bespaard en minder CO2 worden uitge-

stoten. De hoogte van 

het subsidiebedrag 

per apparaat hangt af 

van het soort zonne-

boiler, warmtepomp, 

biomassaketel of pel-

letkachel en de ener-

gieprestatie.  

Zonneboiler 

Een zonneboiler (zie afbeelding) verwarmt water met be-

hulp van zonlicht. Hierdoor kun je bijna de helft op je ener-

gieverbruik voor warm water besparen. Een zonneboiler 

voor 4 personen kost ongeveer 3.300 euro. De subsidie 

voor zo'n boiler is ongeveer 700 euro. Het subsidiebedrag 

hangt af van het type en de grootte van de zonneboiler en 

ligt globaal tussen de 350 en 1.100 euro.  

Meer informatie over de regeling: www.rvo.nl 

Kijk ook op www.hetnieuwewonenrivierenland.nl 

Samen   -  Lokaal  -  In eigen hand 

Waarom lid worden? 

 Om een bijdrage te leveren aan een energieneutraal 

Culemborg 

 Om mee te denken over de richting van deze energie-

transitie 

 Om enthousiaste mensen 

te ontmoeten en mee te 

doen met een energieke 

club 

 Om gebruik te maken van 

energiebesparingsdiensten 

van Vrijstad Energie 

 Om deel te nemen aan duurzame opwekkingsprojecten 

 Om te investeren en financieel rendement te maken in 

deze projecten 

 Om de lokale economie in Culemborg te stimuleren 

 Om als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren 

 Om een stem te hebben in de Ledenvergadering 
 

Jaarlijkse contributie: 

particulieren: € 10,00  / bedrijven: € 50,00 

Meld je nu aan als lid:  

info@vrijstadenergie.nl  of  0345 — 533097 

Of vul het aanmeldformulier in op de website 

Agenda 

1 oktober: Start wijkactie energiebesparing in de Hond, de 
Bloemen- & Oranjebuurt. Meer informatie 

 
Donderdag 13 oktober, 20.00 uur: Informatieavond over Vrij-
stad Energie, ons aanbod & onze plannen. Locatie: Stadhuis 
aan de Markt.  

Dinsdag 15 november, 20.00 uur: Energie-avond wijkactie 
energiebesparing in de Bloemen- & Oranjebuurt & de Hond. 
Meer informatie 

Vrijdag 18 november, 9.00 - 17.00 uur: landelijke conferentie 

Hier Opgewekt, Den Haag. Meer info 
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
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http://vrijstadenergie.nl/komend
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http://www.hieropgewekt.nl

