Geslaagde Groene Netwerkborrel Waalre
Op 4 november werd alweer de derde Groene Netwerkborrel Waalre
georganiseerd door WEL (http://www.waalreenergielokaal.nl/) in
Energiecentrum De Volmolen. Er waren ongeveer 25 deelnemers aanwezig
die een aantal korte presentaties voorgehouden kregen waarover
geanimeerd van gedachten werd gewisseld. Daarbij waren naast wethouder
Paul van Liempd ook diverse raadsleden aanwezig. Er lijkt duidelijk ook
politieke wil aanwezig om Waalre duurzamer te maken.
Duurzaamheidconvenant
John Felten deed verslag over de vorderingen van de Groene Denktank die
tijdens de vorige Netwerkborrel in het leven werd geroepen. Met negen
deelnemers die zeer verschillende achtergronden hebben wordt gewerkt aan
een ‘Duurzaamheidconvenant voor Waalre’. De eerste contouren zijn er
inmiddels. Afgesproken is dat het vooral kort moet zijn; met een heldere
visie en haalbare doelen. Dat is niet eenvoudig, maar ze hopen binnenkort
met een concept te komen waarop nog terugkoppeling van met name
boeren en ondernemers zal worden gevraagd. Die groepen zijn nu nog niet
vertegenwoordigd.
Slim Wonen
In september is het project Slim Wonen gestart, waarin WEL één van de
initiatiefnemers is. Projectleider Ralf Klop presenteerde de opzet van de drie
samenwerkende gemeentes (Waalre, Best en Geldrop-Mierlo) om mensen te
helpen hun huis duurzamer en comfortabeler te maken. Via de website
(https://www.slimwonenplus.nl/) kunt u nu al te weten komen of u meer of
minder energie verbruikt dan vergelijkbare woningen en tegen vergoeding is
ook een diepere analyse op maat mogelijk van ieders eigen woning. Voor de
uitvoering van energiebesparende projecten kunt u vervolgens kiezen uit
geselecteerde bedrijven via het platform van Slim Wonen.
Collectief Zonnedak
Binnenkort starten WEL en de gemeente Waalre waarschijnlijk een project
Collectief Zonnedak op De Pracht – als alles duidelijk is en zowel het College
van B&W als de Gemeenteraad akkoord zijn. Een project voor dorpsgenoten
(in 5582 en 5583) die geen zonnepanelen kunnen of willen leggen op het eigen
dak, maar wel met zonnepanelen in hun eigen stroom willen voorzien. Dat kan
dan via de door de overheid ingestelde “Postcoderoos-regeling” voor
collectieve projecten. Er mag dan worden verrekend alsof die collectieve
zonnepanelen op het eigen dak liggen. Ze kunnen dit doen door een ‘aandeel’ te nemen in het project. WEL
voorzitter John Felten geeft aan dat er wel nog een paar praktische vragen beantwoord moeten worden, maar
verwacht dat er tamelijk snel een heldere propositie met een goed rendement zal liggen. Belangstellenden
kunnen zich alvast vrijblijvend aanmelden om op de hoogte te blijven.
Buurkracht
WEL ondersteunt ook Buurkracht, een initiatief van Eneco om buren gezamelijk energie te laten besparen. Frits
Steenberghe vertelde kort over de stand van zaken in het project Ekenrooi
(https://www.buurkracht.nl/buurten/ekenrooi) waarin hij één van de initiatiefnemers is.
De verhalen gaven aanleiding tot levendige discussies die tijdens de daarop volgende borrel voortgezet
werden. WEL is van plan in de lente van 2016 de vierde Netwerkborrel te organiseren.

