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Geacht lid van Zonnig Zieuwent,
Met deze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.

Stand van zaken dak 5 & 6
Datum ALV, wijziging statuten en jaarcijfers
Wijziging postcoderoos regeling miv 1-1-2021
Netmobiel pilot, deelmobiliteit

Allereerst welkom aan de nieuwe leden van onze coöperatie die deze nieuwsbrief voor het
eerst ontvangen. Vanaf nu sturen wij u de nieuwsbrief via mailchimp. Wij hopen dat de
nieuwsbrief hierdoor nog beter leesbaar zal zijn.

1. Stand van zaken dak 5 & 6.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al melden gaat de aanleg van dak 5 (Hinnen) en 6 (Zwaogas)
definitief door. Er is op dit moment door 45, grotendeels nieuwe, leden definitief
ingeschreven op 548 certificaten. Op basis van offertes van Wopereis Solar is er plek voor 574
certificaten. Er is dus nog zeer beperkt plek vrij voor leden en niet leden om nog in te
schrijven. De offertes voor de aansluitingen bij Liander zijn deze week geaccepteerd. We
verwachten dat de installaties eind van dit jaar in productie zullen gaan.
Zoals u wellicht al in de Elna heeft gelezen hebben we een toezegging ontvangen voor een
opstart subsidie van de gemeente Oost Gelre van € 5.000,- voor dit project. Zie;
https://www.elna.nl/nieuws/algemeen/314822/zonnig-zieuwent-krijgt-gemeentelijke-bijdrage-

2. Datum Algemene Ledenvergadering 2020
Zoals vorige nieuwsbrief al vermeld zal onze ALV plaatsvinden op 25 september 2020 om
20.00 uur (Cafreek / ’t Witte Paard). Noteer deze datum alvast in uw agenda. De definitieve
uitnodiging, agenda, de jaarcijfers over 2019 en het voorstel tot statutenwijziging zult u ruim
voor 25-9 digitaal ontvangen. Indien tegen die tijd maatregelen van kracht zijn waarbij we nog
steeds niet samen mogen komen overwegen wij een digitale ALV te houden.

3. Wijziging postcoderoos regeling miv 1-1-2021
De postcoderoos-regeling wordt per 1-1-2021 vervangen. Op 25 mei 2020 heeft minister
Wiebes het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
In de brief staat dat er geen overgangsregeling komt voor bestaande PCR-projecten. Meer
informatie hierover leest u in onderstaande artikel:
https://energiesamen.nu/postcoderoos-regeling-in-het-kort

4. Netmobiel pilot, deelmobiliteit
Achter de schermen zijn wij nog steeds bezig met een vervolg op de elektrische deelauto. Via
de thematafel mobiliteit van de Regio Achterhoek lopen er op dit moment diverse
onderzoeken om te komen tot slimme en sociale mobiliteit. Dankzij het grote buitengebied is
de Achterhoek een interessante proeftuin voor het testen van nieuwe vormen van vervoer.
Meer informatie vind u hier; https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/mobiliteit-enbereikbaarheid/

Los hiervan loopt er een pilot genaamd Netmobiel. Hoe kom je op een slimme manier van A
naar B in de Achterhoek. Op dit moment wordt de app getest in de gemeente Oost Gelre.
Hiervoor zoeken we nog mensen die willen helpen met testen. Heeft u interesse en wilt u
helpen de app te optimaliseren? Zie; https://www.netmobiel.eu/

