
 

 

                                                  NIEUWSBRIEF 15 

                                         20-5-2018 

 

 

Geacht lid van Zonnig Zieuwent/Kei Zonnig, 

 

1. Officiële opening dak 2 Wopa 
Alle leden van Zonnig Zieuwent en Kei Zonnig hebben een uitnodiging ontvangen voor de officiële opening van ons 

2e collectieve zonnedak. Wethouder duurzaamheid Bart Porskamp zal de officiële openingshandeling verrichten op 

zondag 27 mei as om 11.00 uur bij Wopa BV aan de Koningslinde 39 in Lichtenvoorde. 

Vorige week vrijdag zijn de onderstellen geplaatst. Afgelopen vrijdag zijn ca. 75% van de panelen gelegd met hulp 

van vrijwillige leden van Zonnig Zieuwent en medewerkers van Wopereis Solar. Aankomende week worden de 

laatste panelen gelegd en zal de installatie aangesloten worden op het net zodat we aanstaande zondag de eerste 

duurzame stroom van ons 2e dak kunnen opwekken. 

  

 

 

 

 

2. Hart voor de Achterhoek 
Als Zonnig Zieuwent doen we ook dit jaar ook weer mee aan de actie: “Hart voor de 

Achterhoek” van de Rabobank Noord – en – Oost Achterhoek. Bent u lid van de 

Rabobank dan heeft u ca. 2 weken geleden een uitnodiging ontvangen om uw stem 

uit te brengen. Laat uw stem niet verloren gaan en steun ook uw eigen coöperatie 

voor de realisatie van een 3e en 4e collectieve zonnedak in de gemeente Oost Gelre. 

Vorige jaar was elke stem ca. € 5,- waard dus stem vanaf 22 mei tot en met 6 juni 

voor een duurzaam Oost Gelre op: Zonnig Zieuwent/Kei Zonnig. 

www.rabobank.nl/noa  

Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen: 

1. Officiële opening dak 2: WOPA 

2. Hart voor de Achterhoek 

3. 3e en 4e dak bouwbedrijf Wopereis en Maatschap Bokkers-Heutinck  
4. Jaarvergadering  

5. Bijeenkomsten grootschalige energieopwekking  

6. Social Media 

 

http://www.rabobank.nl/noa


3. 3e en 4e dak bouwbedrijf Wopereis en Maatschap Bokkers-Heutinck  
Door het vervallen van het dak Marianum in Lichtenvoorde zijn we enige tijd geleden in gesprek geraakt met 

Bouwbedrijf Wopereis aan de Ruurloseweg te Zieuwent. Zij willen het bedrijfsdak voor 15 jaar aan de coöperatie ter 

beschikking stellen.  

Naast dit dak is ons ook een 4e dak (in aanbouw) om niet aangeboden voor 15 jaar. Het betreft het dak van de 

Maatschap Bokkers-Heutinck aan de Pastoor Deperinkweg 8 te Marienvelde. 

Op woensdag 13 juni om ca. 21.15 uur zullen wij in het BMV in Marienvelde een korte presentatie verzorgen voor 

geïnteresseerden in dit vervolgproject. Deze presentatie zal plaatsvinden na afloop van de jaarvergadering van 

Marienvelds Belang. Op deze daken kunnen ca. 200-250 panelen per dak geïnstalleerd worden. Voor dit 3e en 4e dak 

staan er nu al enkele geïnteresseerden op een wachtlijst. Kent u nog mensen in uw omgeving die ook nog graag mee 

willen doen, dit is de kans, want ook hier geldt: vol=vol!  

Stuur deze nieuwsbrief door en laat geïnteresseerden het interesseformulier op onze website 

www.zonnigzieuwent.nl downloaden en mailen naar info@zonnigzieuwent.nl 

 

4. Jaarvergadering 
De jaarvergadering voor de leden van Zonnig Zieuwent en Kei Zonnig is op:  

Woensdag 27 juni: 20.00 uur in Het Witte Paard  

Alle leden van de coöperatie ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging. 

We zijn op zoek naar 1 of 2 extra bestuursleden. Lijkt het u leuk om mee te denken in het bestuur van Zonnig 

Zieuwent laat het ons weten. Dit jaar hebben we als coöperatie € 2.000,- te besteden aan een maatschappelijk en 

duurzaam initiatief in Zieuwent. Heeft u een duurzaam doel in gedachte, mail ons uw idee. 

 

5. Bijeenkomsten grootschalige energie opwekking 
Om in 2030 energieneutraal te zijn is grootschalige energieopwekking nodig. Zoals 

windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa. Maar waar willen we deze 

installaties in onze gemeente hebben? En onder welke voorwaarden? Hoe maken 

we hier goede afspraken over? De gemeente Oost Gelre organiseert drie 

bijeenkomsten waarin zij het antwoord op deze vragen willen formuleren. De eerste bijeenkomst is op 14 mei 

geweest. Er volgen nog 2 bijeenkomsten op 31 mei en op 5 juli. Lijkt het u leuk om mee te praten over de 

toekomstige ontwikkelingen in Oost Gelre kijk dan eens op: https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/oproep-

deelnemers-discussie-grootschalige-energieopwekking 

5. Social Media 

Zonnig Zieuwent is ook te vinden op de social media. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws volg ons dan 

op Facebook en of Twitter. 

https://www.facebook.com/zonnigzieuwent/  

https://twitter.com/ZonnigZieuwent  
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