Nieuwsbrief – september 2018
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• Informatiebijeenkomsten Windwinning
• Wijkactie Energiebesparing in Terweijde
• Project Zonnedak en Laadplein Marsmanweg
• Agenda

Opening Duurzaamheidscentrum Energiemarkt 11

Donderdag 27 september opent wethouder Joost Reus het nieuwe pop-up
duurzaamheidscentrum Energiemarkt 11 in Culemborg. Het centrum is op tijdelijke
basis gevestigd in het voormalige pand van ABN AMRO aan de Markt nummer 11.
Energiemarkt 11 wordt gerund door FFRIS Advies en Vrijstad Energie.
De officiële opening van het duurzaamheidscentrum vindt plaats op donderdag 27
september van 17.00 tot 19.00 uur. Wethouder Duurzaamheid Joost Reus zal de
openingshandeling verrichten en het woord voeren over de duurzaamheidsambities van
de gemeente Culemborg. FFRIS Advies en Vrijstad Energie zullen de doelstellingen van
het gezamenlijke centrum toelichten. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Feitelijk is het pand al een maand geopend. Vanaf begin september heeft ELK Welzijn er
in september haar pop-up Vrijwilligerswinkel gevestigd. Intussen is Vrijstad Energie
druk aan het werk om haar showroom in te richten. De Culemborgse energiecoöperatie
biedt Culemborgers in Energiemarkt 11 informatie over zonnepanelen en
energiebesparende maatregelen in de woning. Allerlei apparaten en maatregelen zullen
in de showroom te zien en te ervaren zijn. Welke types zonnepanelen zijn er, hoe voelt
de warmte van een infraroodpaneel, hoeveel meer stroom verbruikt een oude koelkast
in vergelijking met een nieuwe. Er zullen verschillende avonden georganiseerd worden
waarin het publiek wordt voorgelicht over duurzaamheidsthema’s in de brede zin van
het woord. Dat en méér kunnen bezoekers zien en ervaren in het
duurzaamheidscentrum.
Energiemarkt 11 is dagelijks geopend. Medewerkers van Vrijstad Energie zijn aanwezig
op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag

bovendien ’s ochtends van 10.00 tot 12.00 uur, en op zaterdagen van 12.00 tot 16.00
uur.
Nadere informatie is te verkrijgen via info@ffris.nl of info@vrijstad.nl

Informatiebijeenkomsten Windwinning Culemborg
Datum:
Tijd:
Plaats:

1 en 3 oktober 2018
19:30 uur
Huis van de Stad, Oude Vismarkt 4

Op maandagavond 1 oktober en woensdagavond 3 oktober organiseert Vrijstad
Energie samen met Eneco twee
informatieavonden over een gezamenlijk plan
om windmolens te ontwikkelen in Culemborg.
Deze windwinning moet een grote bijdrage
leveren aan de Culemborgse ambitie om in
2040 energieneutraal te zijn.
Op basis van diverse onderzoeken naar
bijvoorbeeld de impact van deze molens op
natuur en landschap, geluid- en
slagschaduweffecten en visualisaties van
mogelijke opstellingen, presenteren Vrijstad
Energie en Eneco nu drie inrichtingsvoorstellen.
In een voorstel liggen nieuwe windmolens
tegen de Pavijen aan, in de twee andere liggen
ze meer in het open gebied. De drie mogelijke
opstellingen zijn op de informatiebijeenkomsten
te zien. Tijdens deze avonden kunnen
belangstellenden met de initiatiefnemers,
onderzoekers en vertegenwoordigers van de
gemeente Culemborg in gesprek gaan over de
plannen en feedback geven.
Informatiebijeenkomst: informatiemarkt met
een gezamenlijke start
Beide informatiebijeenkomsten starten om
19:30 uur en worden gehouden in het ‘Huis van
de Stad’, Oude Vismarkt 4 in Culemborg.
Wethouder Joost Reus opent de avond. Na de
presentatie heeft de bijeenkomst het karakter
van een informatiemarkt: de onderzoekers zijn beschikbaar voor uw vragen en
suggesties. Ook worden op de informatiemarkt de drie inrichtingsvoorstellen
gepresenteerd die door de bezoekers kunnen worden beoordeeld. Men kan de
voorstellen met speciale brillen ‘in het echt’ bekijken. De informatiebijeenkomsten
eindigen omstreeks 21:30 uur. Iedereen is welkom.

Wijkactie Energiebesparing in Terweijde
De komende tijd gaan bewoners van de wijk Terweijde aan de slag met
energiebesparing. Woningeigenaren krijgen daarbij hulp van coöperatie Vrijstad
Energie. De actie wordt ondersteund door de gemeente Culemborg. Op 8 oktober
vindt een informatiebijeenkomst plaats in het pand van Vrijstad Energie aan de
Markt. Interesse? Meld u dan nu alvast aan voor de avond of voor een afspraak met
een energiecoach of een energy party.

Buurtbezoek
De voorbereidingen voor de actie in de wijk in het zuidoosten van Culemborg zijn in
volle gang. Op de informatiebijeenkomst op 8 oktober krijgen woningeigenaren een
overzicht van de beste maatregelen voor enkele voorbeeldwoningen in de wijk
compleet met richtprijzen. Alle mogelijkheden die de actie biedt worden uitgebreid
toegelicht.
Vrijstad Energie wil ook graag weten wat uw wensen zijn en wat de behoeften zijn in
de wijk. Daarom bezoeken vrijwilligers van de coöperatie de komende weken de wijk.
Zij zullen bij zoveel mogelijk mensen aanbellen en vragen of u belangstelling hebt om
mee te doen. Op de www.vrijstadenergie.nl/wijkactie vindt u het laatste nieuws over
de actie in de wijk.

Project Zonnedak en Laadplein Marsmanweg
Verbeterd ontwerp
De afgelopen periode is het projectteam hard aan de slag geweest om een verbeterd
ontwerp van het zonnepark te ontwikkelen. Een doren in het oog was de kleine
overspanning waardoor maar 2 à 3 auto’s konden parkeren. Ook stond de staander
precies daar waar je het portier van de auto wil openen. Met verschillende partijen is
overleg geweest hierover. Op dit moment zijn we bezig met het onderstaande ontwerp
waar deze bezwaren zijn opgelost. Inmiddels blijkt dat dit ontwerp ook past binnen de
business case.

Een ander punt was de donkere ruimte onder het zonnedak. Ook hiervoor zijn we op
zoek gegaan naar oplossingen. Een duurzame oplossing is het gebruik van zogenaamde
glas-glas panelen. Dat zijn deels doorzichtige zonnepanelen. Ze zijn ook een stuk minder

kwestbaar. Verder is de garantie op deze panelen langer en leveren ze op termijn dus
meer stroom op. Beiden erg goed voor de business case en het rendement voor de
deelnemers.

Laadplein essentieel
In mei hebben we de stand van zaken besproken met de deelnemers van het eerste uur.
Voor de aanwezigen was een logische keuze om aan het zonnedak een laadplein te
koppelen. Op die manier kan je de opgewekte stroom direct gebruiken om een
elektrische (deel-) auto op te laden. Bij het opladen zijn een aantal knelpunten.
We leggen nu de laatste hand aan de business case van met name het laadplein.

Investeren binnenkort mogelijk
Zeer binnenkort ronden we deze fase af en maken we een investeringsvoorstel gereed.
Dan kunnen we je precies vertellen wat er allemaal inbegrepen is in het voorstel en wat
het mogelijke rendement zal zijn. We gaan er op dit moment vanuit dat je kan investeren
in eenheden van € 250 waarbij een minimum rendement wordt aangeboden
(waarschijnlijk 3%) en een streefrendement (5-6%).
Weet je nu al dat je wil investeren in dit project, stuur dan een mail naar de projectleider
Arjen Schamhart die je kan bereiken via arjen@vrijstadenergie.nl.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 27 september, 17.00 uur: Opening Duurzaamheidscentrum
Energiemarkt 11 (openingstijden)
Maandag 1 oktober: Informatieavond Windmolens Culemborg, in de Raadszaal van
het Stadhuis aan de Markt (meer info)
Woensdag 3 oktober: Informatieavond Windmolens Culemborg, in de Raadszaal van
het Stadhuis aan de Markt (meer info)
Zondag 7 oktober, 13.30 – 16.30 uur: Zorgen voor morgen; opening Week van de
Duurzaamheid met allerlei activiteiten op kinderboerderij De Heuvel, Weithusen 63
Maandag 8 oktober, 20.00 -21.30 uur: Energieavond wijkactie Terweijde Informatie
Woensdag 10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
Zaterdag 3 november: Duurzame Huizenroute
Zaterdag 10 november: Duurzame Huizenroute
Vrijdag 23 november, Bussum: Evenement HIER Opgewekt
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