NIEUWSBRIEF 10, 2-10-2017

Geacht (potentieel) lid van Zonnig Zieuwent / Kei Zonnig,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1. Ontwikkelingen 2e en 3e dak
2. Brochure Kei Zonnig
3. Vervolgstappen

Ontwikkelingen 2e en eventuele 3e dak
U heeft in het verleden aangegeven dat u interesse heeft om deel te nemen in ons 2e project in Lichtenvoorde.
Zonnig Zieuwent is bezig een 2e postcoderoos initiatief te starten op het dak van Wopa BV in Lichtenvoorde en het
dak van Marianum in Lichtenvoorde.
We krijgen van Wopa het halve dak voor 15 jaar lang gratis tot onze beschikking. Voor de andere helft van het dak
heeft Wopa zelf SDE subsidie aangevraagd en recentelijk zijn de 400 panelen van Wopa al geplaatst (zie foto’s). Deze
eigen installatie van Wopa zal medio oktober aangesloten worden door
Liander. Met Marianum zijn we nog in gesprek welk dak van de school het
meest geschikt is voor plaatsing van zonnepanelen.
Kei Zonnig (onderdeel van Zonnig Zieuwent) heeft de vraagbundeling
afgerond en de subsidieaanvraag (20% van de totale installatiekosten) eind
augustus 2017 ingediend bij de Provincie Gelderland. In totaal is er door 70
(nieuwe) leden ingeschreven op 840 certificaten. De Provincie heeft
maximaal 13 weken de tijd om een besluit te nemen over de subsidieaanvraag. We verwachten eind november het
besluit van de Provincie te ontvangen.

Brochure Kei Zonnig
Na afloop van de informatieavond op 3 juli hebben we een brochure gemaakt die ook nodig was voor de
subsidieaanvraag. De brochure treft u aan in de bijlage van deze email en is ook geplaatst op de homepage van onze
website www.zonnigzieuwent.nl. In deze brochure kunt u nog eens rustig nalezen wat onze plannen zijn en hoe een
energiecoöperatie werkt.

Vervolgstappen
Op dit moment zijn wij bezig om diverse businesscases door te rekenen aan de hand van offertes die we hebben
ontvangen van onze installateur Wopereis Solar uit Doetinchem. Zodra wij een positief bericht ontvangen van de
Provincie zullen wij een extra informatieavond plannen. Op deze informatieavond zullen we nogmaals onze plannen
vertellen en kunt u uw interesse omzetten in een definitieve bestelling en de ledenovereenkomst tekenen.

Mocht u nog mensen kennen die interesse hebben in ons 2e project, stuur dan gerust deze email door inclusief de
brochure. Aanmelden kan nog steeds via het interesseformulier op onze website. We kunnen niet garanderen dat er
dan nog deelname mogelijk is in dit project maar het geeft ons de mogelijkheid iedere geïnteresseerde te
informeren over eventuele vervolg project(en).
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