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Zonnedak Parijsch

Energiewinst Pavijen

De voorbereiding van het
zonnedak op het dak van de
sporthal in Parijsch bevindt
zich in de beslissende fase.
Momenteel
schrijven de
deelnemers zich
definitief in.
Uiterlijk 10 juli
moet duidelijk
zijn of er voldoende deelnemers zijn. De
verwachting is
positief, want er zijn meer
voorinschrijvingen dan er
panelen beschikbaar zijn. Op
dit moment zijn er nog 85
panelen beschikbaar.

Stap nu in!

Technische eisen
Op het dak blijken door
technische eisen minder
panelen te kunnen dan verwacht: 660 stuks.

Momenteel loopt de offerteuitvraag bij 5 geselecteerde
bedrijven. Op 18 juli hakt
het bestuur de knoop door.

Als het oordeel positief is,
kan de dag daarna de bestelling geplaatst worden. Installatie van de panelen is
voorzien in september of
oktober.
Foto: het nu nog lege dak
van de sporthal.

In dit nummer:

Vrijstad Energie start een
nieuw project op bedrijventerrein Pavijen. Het is gericht op energiebesparing bij
bedrijven.
Door de inzet van de Energieplanner, een slimme online besparingstool, waarbij
monitoring en energieadvies
worden gecombineerd, besparen bedrijven aanzienlijk
op energiekosten. Een deskundig adviseur helpt bedrijven op weg en begeleidt hen
gedurende het traject.
• Bespaar op energiekosten. Meten = weten. Bedrijven krijgen inzicht in de
maatregelen en wat ze opleveren. Het terugdringen van
sluipverbruik bijvoorbeeld,
levert al direct geld op.
•
Gratis advies op maat
Vraag naar de financierings-

regeling van de gemeente
Culemborg voor de eerste
25 bedrijven! De gemeente
financiert het advies vooraf.
• Uw bedrijf als duurzame onderneming. Gedurende de campagne in
2017/2018 zetten we de
energieprestaties op de Pavijen in het PR-zonnetje.
• Inzicht in wet- en regelgeving. Welke maatregelen
zijn verplicht en welke wet-

geving is in de maak? De
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) informeert de
bedrijven.
Zie verder pagina 2
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De Raad van Kerken in Culemborg heeft
het initiatief genomen om samen met kerkleden een zonnedak te financieren. Het
streven is geld voor 500 panelen bij elkaar
te brengen. Vrijstad Energie zal het zonnedak realiseren.

www.raadvankerkenculemborg.nl
www.vrijstadenergie.nl/zonnedaken

Vrijstad Energie: F. van Eedenlaan 30, 4103 WB Culemborg - info@vrijstadenergie.nl - Tel. 06—1067 1846

Samen - Lokaal - In eigen hand
Energiewinst Pavijen

vervolg van pagina 1

• Op de toekomst voorbereid. De gemeente Culemborg
streeft naar een energieneutrale stad. Welke veranderingen
brengt dat met zich mee? Vergroot uw kennis op de netwerkbijeenkomsten voor bedrijven

Energiebesparing thuis
Uw comfort in huis verbeteren? Of de energiekosten verlagen? Dat kan met behulp van Vrijstad Energie.
Zes vrijwilligers van Vrij-

Meedoen is eenvoudig

stad Energie zijn inmid-

Bedrijven gevestigd op Pavijen kunnen meedoen. De Energieplanner is inzetbaar voor grote en kleine bedrijven in elke
branche. Voor
bedrijven elders in Culemborg zijn er ook
mogelijkheden
om mee te
doen.
We zijn inmiddels gestart
met de eerste
bedrijven! In
september is de
officiële startbijeenkomst. Bedrijven ontvangen daar nog informatie over.
Nu instappen? Mail uw contactgegevens naar
info@vrijstadenergie.nl. Wij nemen contact met u op voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

dels opgeleid tot ener-

Wie zijn wij?
'Energiewinst Pavijen' wordt uitgevoerd door Vrijstad Energie, de energiecoöperatie van en voor Culemborgers en mogelijk gemaakt door de gemeente Culemborg in samenwerking met de Omgevingsdienst Rivierenland.
De gemeente Culemborg wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal
zijn. Bedrijven kunnen daar een belangrijke
bijdrage aan leveren. We werken daarom
ook samen met de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) en Stichting Pavijen.

Gezocht:

Vrijwilligers Besparingscampagne
Wil je een bijdrage leveren aan energiebesparing? Meld je dan
aan als vrijwilliger voor de Besparingscampagne voor particulieren. We kunnen nog extra hulp in ons team gebruiken.

giecoach. Zij kunnen
huurders en woningeigenaren tegen een kleine
vergoeding van € 20,adviseren over energiebesparing in de woning.
Dat kan gaan over investeringen zoals muur– of vloerisolatie, warmteterugwinning of een zonneboiler. Het advies
omvat subsidiemogelijkheden en een inschatting van het
financiële rendement. De coaches geven ook informatie
over slim gebruik van de apparatuur die je in huis hebt en
simpele, goedkope maatregelen.
Als je belangstelling hebt voor een adviesgesprek aan huis,
neem dan contact op met Vrijstad Energie: 0345-533097
(Han Horstink) of info@vrijstadenergie.nl

Betuwestroom
Betuwestroom is 100% duurzame stroom opgewekt in de
Betuwe. Betuwestroom is het energiemerk van de regionale energie coöperaties, waaronder Vrijstad Energie.
Steun duurzame energie-opwek in de regio en wordt klant
van Betuwestroom!
Als je bovendien lid wordt van Vrijstad Energie, ben je de
(mede-)eigenaar van je eigen energieleverancier.
Heb je belangstelling voor Betuwestroom, neem dan contact op met Vrijstad Energie: 0345-533097 (Han Horstink)
of info@vrijstadenergie.nl Of bekijk zelf de mogelijkheden
op www.betuwestroom.nl

Tijdsbesteding: in overleg
Belangstelling? Meld je aan via info@vrijstadenergie.nl

Vrijstad Energie: F. van Eedenlaan 30, 4103 WB Culemborg - info@vrijstadenergie.nl - Tel. 06—1067 1846
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Culemborg E-neutraal
De door Vrijstad Energie
ingestelde werkgroep Culemborg Energieneutraal
heeft dit voorjaar hard
gewerkt om uit te zoeken
hoeveel energie alle bewoners, bedrijven en
instellingen in Culemborg
jaarlijks gebruiken. En vervolgens wat er voor nodig is
om deze energie (stroom en
gas) duurzaam op te wekken
op eigen grondgebied.

Het project heeft geresulteerd in een rapport waarin
de mogelijkheden worden
geschetst. De gemeente
beziet met behulp van de
informatie hoe het duurzaamheidsbeleid kan worden aangescherpt en concreter gemaakt.
Zo was de energiebehoefte
in 2015: 1773 Terajoule ofwel 492 miljoen kWh. Als

15.000 warmtepompen installeren en 10.000 auto’s

Waarom geen lid worden?
Jaarlijkse contributie:
particulieren: € 10,00 (of
meer) / bedrijven: € 50,00
Meld je nu aan als lid:
info@vrijstadenergie.nl of
0345 — 533097

vervangen door elektrische
exemplaren kunnen we dat
verbruik terugbrengen naar
1150 Terajoule.

Of vul het aanmeldformulier in op
www.vrijstadenergie.nl

Om een indruk te geven: die
energie kan worden opgewekt met 60 extra windmolens of 1,4 miljoen zonnepanelen (waarvan 14% op daken kunnen). Maar kunnen
en willen we zoveel molens
of zonneweides kwijt in ons
buitengebied? Gelukkig zijn
er nog andere mogelijkheden zoals aardwarmte, biomassa, thermische zon of
warmte uit oppervlaktewater. De studie zet alle mogelijkheden met voor– en nadelen op een rij.

Korte berichten

Omdat het een nogal technisch rapport is, wordt dit
najaar een publieksversie
gemaakt. Vrijstad Energie
wil op basis daarvan het
gesprek met de bevolking
aan.

Korting op energieadvies
Het bestuur heeft besloten dat leden € 10,- korting krijgen
op een energieadvies van onze coaches. Op deze manier
verdien je het lidmaatschap al snel terug!
Goed bezocht energie café
Op donderdag 8 juni organiseerden wij een energie café in
het Stadhuis. Het werd goed bezocht door zo’n 25 mensen
die zeer gerichte vragen hadden. Behalve onze energiecoaches waren enkele bedrijven uit de regio vertegenwoordigd
die informatie gaven op het gebied van zonnepanelen,
warmtepompen en woningisolatie.
PR met poppenhuis
Het PR-team is de afgelopen tijd zeer actief geweest. Bijna
elk weekend stonden de vrijwilligers wel ergens met de informatiekraam. Een kraam die dit voorjaar is gevuld met een
heus poppenhuis om de mogelijkheden voor energiebesparing in huis visueel zichtbaar te maken. Het is een goede
aandachtstrekker, die veel kinderen met hun ouders naar de
stand lokt.
Drukte voor energiecoaches
Door de inzet van het PR-team (zie hierboven) hebben de
energiecoaches het momenteel ook druk. Er zijn een stuk of
vijf huiskamergesprekken geweest, terwijl er nu nog zo’n
tien in behandeling zijn. De coaches geven advies aan huis
over energiebesparing en zonnepanelen. Verder informeren
zij over wat vrijstad energie onderneemt.
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