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Algemene Leden
vergadering

april 2018

Leden van onze coöperatie ontvangen
binnenkort de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering op maandagavond 28 mei
2018.
Op de agenda staan in ieder geval de
jaarrekening en het jaarverslag maar ook een
speakers corner waar leden ideeën aan kunnen
dragen.
We treffen elkaar in Wageningen. Noteer je de
datum alvast?
Ben je nog geen lid van ValleiEnergie?
Aanmelden kan via onze website. Voor 30 euro
per jaar beslis je mee over groene en lokale
energie en steun je onze initiatieven!

Woningeigenaren en huurders in
Wageningen kunnen terecht bij de
gemeente voor een lening om duurzame
maatregelen te treffen. De gemeente
heeft hiervoor 1 miljoen beschikbaar. Ze
wil daarmee zo veel mogelijk inwoners de
mogelijkheid bieden om hun woning
energiezuinig te maken.
Met de lening kunnen inwoners allerlei
duurzame maatregelen aanschaffen, zoals
isolatie, warmtepompen en groendaken
of zelfs zonnepanelen op andermans dak.
Ook de kosten voor advies zijn te
financieren met de lening. Het leenbedrag
is minimaal 2.500 euro, en maximaal
15.000 euro voor huurders en 50.000 voor
woningeigenaren. De rente van de lening

Gemeente
Wageningen
biedt inwoners lening
voor duurzamer huis

is 1,9% , aanvragen kan via de website:
Wageningen woont duurzaam.

Zonnewal Ede
Liggen er in 2019 5000 zonnepanelen op
de geluidswal langs de A12?
In samenwerking met de gemeente Ede
werken we als ValleiEnergie aan de
voorbereidingen voor dit project. De 5000
zonnepanelen zullen voor ongeveer 400
huishoudens stroom opwekken. Meedoen
kan al vanaf 1 paneel!
Voordat het zover is, moeten nog
onderzoeken uitgevoerd worden,
zoals het reflectieonderzoek. Daarna volgt
vergunningsaanvraag voor het project. Als
alles volgens verwachting verloopt, kan
de installatie in 2019 aangelegd kan
worden.

Beelden
locatie Zonnewal Ede

Onlangs legden wethouder Leon
Meijer van de gemeente Ede en onze
voorzitter Elmar Theune symbolisch
het eerste paneel al op de
geluidswal. Meer informatie en een
filmpje over dit project in
ontwikkeling vind je op onze website.

Heb je belangstelling om mee te doen?
Vul dan het formulier in op onze website.
We vragen daarop ook met hoeveel
panelen je mee zou willen doen. Op dit
moment zijn er al ruim 550 panelen in
optie genomen!

Wonen zonder aardgas

Er zijn veel vragen over wonen
zonder aardgas. Wat betekent het?
Wat is er voor nodig? Hoe snel kan
het? Het staat vast dat het een
ingrijpende operatie is waar we met
elkaar een succes van moeten
maken.
Goede of nog liever de beste isolatie
van je huis, is stap 1. Wil je er meer
over lezen? Op de website van
MilieuCentraal staat een
stappenplan. En ook HIER biedt op
de website Hier verwarmt veel
informatie over wonen zonder
aardgas. En natuurlijk kun je met
vragen ook terecht bij het
Energieloket voor inwoners van de
Vallei. Meer informatie over Het

Energieloket vind je via deze link
naar onze website.
De actie van ValleEnergie en de
gemeente Wageningen voor de wijk
NoordWest ging begin maart van start.
Inmiddels hebben ruim 120 inwoners
van de wijk zich gemeld om collectief
duurzame maatregelen in te kopen
tegen een scherpe prijs en bij
betrouwbare installateurs. Veel
bewoners hebben de offertes voor de
maatregelen binnen en de eerste
zonnepanelen gingen het dak al op.
Robert-Jan Geerts van ValleiEnergie:
“Groot voordeel van meedoen met de
collectieve inkoopactie is dat het veel
uitzoekwerk bespaart. Het is een hele
klus om zelf je weg te vinden in alle
technische maatregelen om je huis te
verduurzamen. Als onafhankelijke partij
kunnen wij hierbij helpen. Ons doel is
om mensen goed op weg te helpen en
de drempel om te verduurzamen te
verlagen.” Wil je ook besparen? Kijk
voor meer informatie op onze website.

Wind in Wageningen

Wijkactie NoordWest
succesvol

Collectief duurzame
maatregelen inkopen

Voorafgaand aan de
gemeenteraadsverkiezingen heeft
ValleiEnergie aan alle partijen in
Wageningen een brief gestuurd om
windenergie in de
verkiezingsprogramma's te krijgen. Na
het Duurzaamheidsdebat hebben we
samen met Stichting WindEnergie
Wageningen een mail aan alle partijen
gestuurd met de boodschap dat als er
windmolens komen in Wageningen dit
burger-windmolens zouden moeten
zijn en dat wij daar voor kunnen en
willen zorgen. GroenLinks, D66, PvdA
en ChristenUnie hebben 27 april het
coalitieprogramma 'Een nieuw
perspectief, Duurzame verandering
voor elkaar' vastgesteld. Daarin is ook
opgenomen: “Onderzoeken waar
windturbines mogelijk een wenselijk
zijn en een ruimtelijk afwegingskader

voor duurzame energieopwekking.”
We hopen binnenkort aan de slag te
kunnen.
Korting voor leden
Bij Masters in Solar krijgen particulieren die lid of klant zijn van ValleiEnergie
€ 300 korting op installatie van zonnepanelen via www.mastersinsolar.nl
Leden van ValleiEnergie krijgen 10% korting op zonnepanelen via
www.nieuwkerkconsultancy.nl Dit aanbod geldt alleen voor particulieren.
Solention uit Bennekom geeft aan particulieren die lid zijn van ValleiEnergie per
installatie 1 zonnepaneel gratis.
En als je als lid van ValleiEnergie mee wilt wandelen met filosofische wandelingen
in Wageningen, krijg je korting als je iemand meeneemt. Je betaalt dan samen 21
euro in plaats van 28 euro. www.filosofischewandelingen.nl
We bevelen ook onze partners aan: voor boodschappen uit de buurt Eetvallei
(gemeente Ede, Veenendaal, Wageningen, Rhenen, Achterberg). En probeer ook
eens de elektrische deelauto van MyWheels (Wageningen).

ValleiEnergie heeft tot 1 januari 2019 een startsubsidie ontvangen van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidie wordt
gebruikt voor het professionaliseren van onze administratie en klantenwerving.
Meer info: http://www.op-oost.eu/.
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