
            

 

 

 

 NIEUWSBRIEF 7, 23-6-2016                                                    

 

 

 

Geacht lid van de coöperatie Zonnig Zieuwent UA, 

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

 Officiële opening 21-5-2016 

 Aansluiting Liander 1-7-2016 

 Agem vraagt per 1-7 meterstanden op 

 1e Ledenavond in het najaar 

 2e Project, overleg Vragender 

 Mobiel gedeeld 

 Donateurs werven 

Officiële opening 21-5-2016: 

Zaterdag 21 mei was de officiële opening van het grootste postcoderoosproject in de Achterhoek door Annette 

Bronsvoort, burgemeester van de Gemeente Oost Gelre. Naast een aantal genodigden waren er een groot aantal 

leden van Zonnig Zieuwent aanwezig. Wij kijken terug op een zonnige en prima verlopen middag die mede dankzij de 

inzet van een aantal vrijwilligers prima is verlopen. Foto’s van onder andere de opening zijn te zien op onze website: 

www.zonnigzieuwent.nl/foto.html  

    

Aansluiting Liander 1-7-2016 
Door een lange doorlooptijd bij Liander zal op vrijdag 1-7-2016 de PV installatie aangesloten worden op het netwerk. 

Vanaf die datum zal er stroom van onze panelen geleverd worden aan het net. 

Vanaf deze datum gaat ook de 15 jaar korting op de energiebelasting in. 

We zullen rond 1-7 bovenstaande banner plaatsen aan de rand van ons dorp: “Samen naar een zonnige toekomst”. 

Na de aansluiting van Liander zal op maandag 4-7-2016 de installatie opgeleverd worden door Wopereis Solar. 

Het bedrijf PV Pas uit Arnhem zal samen met o.a. onze projectleider John Krabbenborg controleren of Wopereis 

Solar gedaan heeft wat zij beloofd hebben in de offerte. 

Vanaf 1-7-2016 kunnen wij het systeem monitoren en zullen wij u, via onze facebook pagina en in de volgende 

nieuwsbrief op de hoogte stellen van de hoeveelheid opgewekte stroom. 

 

http://www.zonnigzieuwent.nl/foto.html


Agem vraagt per 1-7 meterstanden op: 
Om een soort 0-meting te houden zal de klantenservice van AGEM rond 1-7-2016, via email, de standen opvragen 

van uw stroommeter. Door de stand per 1-7 door te geven kan AGEM volgend jaar (bij de jaarafrekening) exact 

bepalen hoeveel stroom uw certificaten hebben opgebracht en de energiebelasting hierover aan u 

terugbetalen/verrekenen. 

1e Ledenavond in het najaar 
Dit najaar zullen wij onze eerste ledenavond gaan beleggen. 

Op deze avond zullen wij onder andere het huishoudelijk reglement presenteren. 

Het lag in de bedoeling om tijdens de officiële opening een kleine gadget aan u als 

lid uit te reiken. Deze gadget kunt u tegemoet zien op de 1e ledenavond. Het betreft 

een USB Stick (8GB model sleutelhanger met led lampje) met alle foto’s en de 

presentatie die tijdens de opening heeft gedraaid bij Schieven.   

2e Project, overleg Vragender 
Zoals reeds aangegeven op onze 2e infoavond en bij de officiële opening zullen wij ons na de zomervakantie gaan 

oriënteren op een 2e project in Lichtenvoorde. Onze buurtcoöperatie Noaberzon uit Vragender heeft ook plannen 

om iets te gaan doen in Lichtenvoorde. Een afvaardiging van het bestuur van Zonnig Zieuwent en Noaberzon 

Vragender zullen binnenkort aan tafel gaan om te kijken waar we elkaar kunnen versterken. 

Mobiel gedeeld 
Zonnig Zieuwent en Zieuwents Belang zijn voornemens om op korte termijn alsnog mee te doen met een pilot van 

de Provincie Achterhoek met betrekking tot een deelauto. In tegenstelling tot 10 andere plaatsen in de regio zoals 

Beltrum, Aalten en Bredevoort willen wij als Zonnig Zieuwent graag meedoen met het project om de mobiliteit in de 

regio te verbeteren maar dan wel met een duurzame elektrische auto in plaats van een benzine auto. 

Op woensdagavond 6 juli zal er een informatieavond worden gehouden om 20:00 uur bij het Witte Paard.  

De flyer met meer informatie treft u als extra bijlage aan in deze email. 

Voor het plaatsen van een dubbele laadpaal en het compenseren van de hogere leasekosten van een E-Up ten 

opzichten van een benzine Up hebben wij in het kader van een burgerinitiatief een 100% bijdrage gevraagd aan de 

gemeente Oost Gelre van ca. € 5.000,-.  

Donateurs werven 
Om niet, donateur worden van Zonnig Zieuwent, wie wil dat nu niet? 

Als lid van Zonnig Zieuwent bent u overtuigd van een duurzame toekomst in Zieuwent en omstreken. 

Zijn er vrienden of bekenden uit uw netwerk die hiervan ook overtuigd zijn laat ze zich dan melden bij AGEM. 

Een ieder die nog geen lid is van de coöperatie Zonnig Zieuwent kan vanaf vandaag voor niets donateur worden van 

onze coöperatie. 

Het enige wat de donateur in spé moet doen is zich melden bij AGEM als nieuwe klant onder vermelding van 

donateur Zonnig Zieuwent. De donateur profiteert van alle voordelen van lokaal opgewekte energie en Zonnig 

Zieuwent krijgt jaarlijks de maatschappelijke bijdrage van € 24,- (eerste 3 jaar € 48,-) om te investeren in duurzame 

projecten in onze regio. 

Vragen over deze nieuwsbrief? Stuur een email naar info@zonnigzieuwent.nl 

Volg ons ook op Facebook en Twitter! 

 

mailto:info@zonnigzieuwent.nl

