NIEUWS
Etten-Leur, juli 2020, jaargang 3
Van het bestuur
GEEF JE OUDERS, JE KIND OF JE KLEINKIND EEN LEEFBARE WERELD CADEAU
Het klimaat verandert door de manier waarop wij omgaan met onze planeet. Je ziet het weer steeds
extremer worden. Tropische regenbuien en smeltende ijskappen. Snellere zeespiegelstijging dan
gedacht. Zo’n wereld wil je niet. Niet alleen in Europa en in eigen land, maar samen in eigen omgeving
kunnen wij er toe bijdragen dat voor onze ouders, kinderen, kleinkinderen en kindskinderen een
blijvend natuurlijke en duurzaam leefbare wereld ontstaat.
Als gezamenlijke energiecoöperatie stimuleren en inspireren we elkaar. We kunnen kennis en
bewustzijn vergroten bij anderen: er is echt actie nodig van elke inwoner van onze gemeente.
We nodigen je uit om mee te doen in onze Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur, of je nu ouder
bent of grootouder of nog schoolgaand. Samen kunnen we veel meer doen en het mooie is: iedere
bijdrage telt!
Het bestuur, Jan van Alphen, Josje Eggenkamp, Adri van Tilburg, Jan Dekkers, Alfons van den Breekel
en Paul Paree

AANLEG ZONNEPARK IN UITVOERING

Zonnepark A58
Goed nieuws. De aanleg van het zonnepark A58 is in juni gestart en inmiddels volop in uitvoering.
In de loop van augustus - september zullen de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De bij
DuurSaam bekende belangstellenden zijn hierover geïnformeerd.
De opening van het zonnepark zal op 1 oktober zijn. 6 Weken voor de opening kun je
overstappen naar Vrijopnaam. Daarom organiseert DuurSaam op 17 en 18 augustus een avond in
het vergadercentrum van de gemeente, Markt 1, waarop jij je nog extra kunt laten informeren,
de overstap naar Vrijopnaam regelen en panelen op je naam kunt laten zetten.
In verband met de coronamaatregelen moet je je wel aanmelden bij
secretaris@duursaam-etten-leur.nl met je adresgegevens en telefoonnummer.
Crowdfunding
Een andere mogelijkheid om mee te doen aan het project Zonnepark A58 voor inwoners van
Etten-Leur is dat zij kunnen investeren via crowdfunding. Het minimale bedrag wat ingelegd kan
worden is 250 euro en het maximale is 1000 euro per persoon. De crowdfunding verloopt via
Greencrowd, zoals ook eerder bij het succesvolle zonnepanelenproject op de KSE. Er is geen
wisselwerking met de energierekening van de investeerders en/of noodzaak over te stappen van
energieleverancier. Ook over dit onderwerp kunt u op de informatieavonden van 17 of 18
augustus nader geïnformeerd worden. Wel even aanmelden!

Omlaag die meter
Dit project, dat zich richt op alle huurders van ALWEL, heeft vertraging opgelopen doordat onze
energiecoaches vanwege de uitbraak van corona geen huisbezoeken meer hebben kunnen afleggen.
Voor de huurders van ALWEL geldt dat zij natuurlijk nog wel voor informatie terecht kunnen bij
Centrum voor Wonen 0683149725 of info@centrumvoorwonenettenleur.nl en bij DuurSaam via
secretaris@duursaam-etten-leur.nl Wij hopen na de zomervakantie weer te kunnen opstarten.

Het centrum van Etten-Leur blijft nog steeds DuurSaam Groen deze zomer!

Allemaal aan de ledlampen!
De gemeente Etten-Leur heeft een geweldige subsidie binnen gehaald!! Wat ons betreft alle lof
daarvoor. Het betreft een subsidie van meer dan 1 miljoen euro!! Die komt ten goede aan alle
huiseigenaren.
Samen met uw Energieloket gaat DuurSaam namens de gemeente zorgen voor de uitvoering. Dat moet
binnen één jaar gebeurd zijn. Voorlopig wordt uitgegaan van een start per half oktober.
Een belangrijk doel van de actie is om alle huishoudens in staat te stellen om hun oude lampen in te
ruilen voor nieuwe zeer spaarzame Ledlampen. Je bespaart daar tientallen euro’s per jaar mee en het
kost je niets, want subsidie!! Naast ledlampen is het ook mogelijk en kosteloos een energiescan van je
woning te laten maken. Je hele huis wordt samen met jou doorgelopen. Er wordt bekeken of je nog
meer eenvoudige maatregelen kunt treffen om energie en dus geld te besparen. Onze energiecoaches
zorgen voor die energiescans. Uiteraard zullen de inwoners goed geïnformeerd worden.

Tijdelijk verhoging subsidie woningisolatie
Nog meer goed nieuws! Voor iedereen die van plan is om isolerende maatregelen te nemen. Je krijgt
tijdelijk meer subsidie voor het isoleren van je woning.
Via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is het mogelijk compensatie te krijgen voor een
deel van de aanschaf- en installatiekosten van isolatie door middel van een subsidie. In plaats van 20%
van de kosten wordt van 1 juni tot en met 31 december 2020 30% van de kosten vergoed. De subsidie
wordt alleen verleend als er is gekozen voor minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen.
Verder kunt u via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) een tegemoetkoming bij de aankoop
van zonneboilers en warmtepompen krijgen. Deze subsidie is voor huishoudens en bedrijven
beschikbaar.
Onze energiecoaches willen u graag helpen om na te gaan wat voor uw woning de beste
energiemaatregelen zijn.
Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.
Op de website van RVO.nl kunt u meer informatie over deze subsidies vinden.

Project Zonnepark Bollendonk

Aan de Bollendonkseweg in Etten-Leur Noord is op voormalige stortplaats Bollendonk een
zonnepark van 10 ha met daarop 30.000 panelen gepland. Het betreft een initiatief van de
eigenaar van het terrein. Alle vergunningen voor de aanleg zijn inmiddels door de gemeente en
door de provincie verleend. Door het Rijk is een zogenoemde SDE+ subsidie toegekend.
DuurSaam heeft eerder, voorjaar 2019, ingestemd met het project. De start voor de aanleg nadert.
Voor een deel van de investering is in overleg met ons een crowdfunding gepland. Die zal via
DuurSaam gaan lopen. Inwoners krijgen de mogelijkheid om in de financiering van het project te
participeren tegen een aantrekkelijk rendement. We houden je op de hoogte!

Samen meedoen met Duurzaamheid.
Nog steeds gaat onze aandacht uit naar het gezond blijven en /of weer gezond worden en de
bestrijding van corona. Wij vragen je ook nu om over duurzaamheid te blijven nadenken.
Als je daarbij actief wat voor DuurSaam zou willen doen, dan zouden we daar buitengewoon mee zijn
geholpen. (zie hieronder)

Samen kunnen we meer en hebben we meer en betere ideeën.

Enige actuele impressies in Etten-Leur

Jaarplan 2021 met accenten voor 2021
Ons plan is om eind november een algemene leden vergadering te houden. Daar willen we in ieder
geval het jaarplan 2021 presenteren zodat het door de leden kan worden vastgesteld. Het jaarplan
bevat een overzicht van de geplande activiteiten en nieuwe initiatieven. Wij zouden graag het
onderwijs bij duurzaamheid in Etten-Leur betrekken. Onszelf zichtbaarder maken en meer mensen
bereiken is een andere doelstelling.

Wij zouden graag zien dat belangstellende leden zich melden als ze willen meewerken aan het
opstellen van het nieuwe jaarplan. Wij willen dat graag doen met een actieve werkgroep. Doe mee
met de werkgroep en breng je ideeën in!
Je kunt overigens het jaarplan 2020 er nog eens op nalezen. Het is te vinden via een link op onze
website, maar het kan op verzoek nog steeds worden toegezonden.

Energiecoaches gevraagd
Inwoners van Etten-Leur kunnen vanaf oktober weer een huisbezoek van een energiecoach aanvragen.
Er komt dan een opgeleide vrijwilliger bij je thuis die advies geeft over energiebesparing en
bespaarproducten bij zich heeft.
De afgelopen tijd zijn er in Etten-Leur diverse projecten geweest waarbij energiecoaches werden
ingezet, zoals bijv. bij het project Omlaag die meter, samen met Woning coöperatie Alwel en hebben
de energiecoaches al veel huisbezoeken afgelegd.
Als je energiecoach wilt worden geef je op bij secretaris@duursaam-etten-leur.nl Een cursus wordt
geregeld en binnen de kortste keren kun je op pad.

WE DOEN HET SAMEN, WIE DOEN ER MEE , GEZOCHT:
•

Gezocht actieve leden als werkgroep lid, energiecoach, wijkambassadeur,
wijkaanpak trekker, projecttrekker, financieel adviseur, communicatie
adviseur , contact persoon regioverbanden; al dan niet actief in de
werkgroepen

•

Gezocht : webmaster en iemand die onze facebook pagina kan bijhouden.

Graag tot ziens, horens of mails!
We hopen je met deze brief weer op de hoogte te hebben gesteld en zien je reacties graag tegemoet.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Josje Eggenkamp, secretaris.

Nog geen lid en interesse om lid te worden?
Vul het contactformulier in op de website: www.duursaam-etten-leur.nl of
stuur een mailtje naar secretaris@duursaam-etten-leur.nl

