nieuwsbrief 4 september 2021
17 september: algemene
ledenvergadering

bijna herfst: tijd voor
de warmtebeeldcamera

Op 17 september vindt de eerste Algemene Leden
vergadering van EcoThesinge plaats in het Trefpunt.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
We hopen op een levendige en constructieve uitwisseling
van informatie en ideeën. Meer informatie op de website.
Leden ontvangen de agenda van tevoren per e-mail.
Wie vóór de vergadering lid wordt, is welkom op de ALV.
I.v.m. het beperkte aantal plaatsen is het noodzakelijk je van
tevoren aan te melden via mail@ecothesinge.nl.

Met de koudere maanden in aantocht kan de warmtebeeld
camera weer ingezet worden. Die werkt namelijk het best
bij een buitentemperatuur van 6° of lager.
De camera maakt warmteverschillen in en rond een huis
zichtbaar en legt kieren, koudebruggen, uitgezakt
isolatiemateriaal en andere ontsnappingsroutes van
warmte vast. De beelden laten zien waar winst te behalen is
als je de isolatie van je huis verbetert.
Belangstelling? Maak een afspraak via mail@ecothesinge.nl
en we komen langs met de camera en informatie over
isolatiemogelijkheden.

vervolg beleidskader zon
In de vorige nieuwsbrief heb je al kunnen lezen over de
zoektocht van de gemeente Groningen naar ruimte voor de
aanleg van zonneparken.
Het Concept-beleidskader Zon heeft veel bezorgde reacties
opgeroepen. De gemeente heeft zich veel van die zorgen
aangetrokken. Dit heeft geleid tot veldbezoeken van de
wethouder samen met het beleidsteam en tot expertbijeenkomsten ‘Wat is lokaal’.
Op onze website vind je informatie over het veldbezoek aan
Thesinge op 10 juni en over de expert-bijeenkomst waarbij
EcoThesinge en de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge
aanwezig waren. Ook vind je er links naar informatie over de
plannen voor windenergie van de gemeente Groningen - het
gebied rond Thesinge is daarvoor in principe een mogelijke
lokatie. Zie: Ecothesinge.nl/nieuws

word klant van energie
van ons
Al een aantal Thesingers zijn via
EcoThesinge klant geworden van
energieleverancier Energie VanOns.
Zij gebruiken stroom die opgewekt wordt door noordelijke
energiecoöperaties. Voor elke klant die EcoThesinge
aanbrengt ontvangen we een jaarlijkse vergoeding.
De actuele tarieven van stroom en gas vind je op de website
van Energie VanOns. Als je je als klant aanmeldt via
energie.vanons.org/cooperaties/ecothesinge, word je
automatisch geregistreerd als klant via EcoThesinge.

contact
•	Wil je lid worden van EcoThesinge voor € 10 per jaar?
•	Wil je advies van een energiecoach over het
verduurzamen en energiezuiniger maken van je huis?
• Heb je ideeën of wil je reageren?
Neem dan contact met ons op: mail@ecothesinge.nl

grote daken vangen veel zon
Om in 2030 energieneutraal te zijn, zullen we in Thesinge
nog zeker 1.821.000 kwh duurzaam moeten opwekken.
Zonnepanelen op bestaande daken hebben wat ons betreft
de voorkeur boven kleine zonneparken of windturbines in
het landschap.
Inmiddels hebben we contact gehad met enkele eigenaren
van grote daken. Zij hebben toestemming gegeven om de
mogelijkheden te onderzoeken voor het opwekken van
energie op de daken van hun bedrijfsgebouwen. We zijn blij
dat we zo een eerste stap kunnen zetten.
Ook met anderen die een bijdrage willen of kunnen leveren
zijn/gaan we in gesprek.
Het (mede) realiseren van energieprojecten vraagt echter
een zorgvuldige aanpak, waarin we ook te maken hebben
met bijvoorbeeld draagvlak in het dorp en de plannen van
de gemeente Groningen. Initiatieven ‘in het landschap’ zijn
voor ons langetermijnprojecten, naast isoleren en zonneenergie op daken waar we ons nu mee bezig houden.

kort nieuws
•	Op 22 september ontvangen we samen met de
Initiatiefgroep Leefomgeving een delegatie van de
Groninger gemeenteraad. Gespreksonderwerp is het
Beleidskader Zon.
•	EcoThesinge heeft een startsubsidie ontvangen
uit een provinciale subsidieregeling voor lokale
energiecollectieven.
•	Op 25 september van 13.30 tot 17.00 uur kun je in
Woldwijk (Wolddijk 7, Ten Boer) terecht voor een
duurzaamheidsmarkt. Er zijn informatiestands,
workshops, activiteiten voor kinderen en allerlei lekkers
te eten en te drinken. Ook EcoThesinge zal zich daar
presenteren.
•	EcoThesinge heeft inmiddels 56 huishoudens als lid
(stand van zaken 1 september).

