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Beste heer en mevrouw Hilberink-de Jong,

Lex Hoefsloot
wethouder in Ede

Lex Hoefsloot was de afgelopen jaren nauw betrokken bij
Coöperatie ValleiEnergie. In de periode 2015-2017 als voorzitter
en daarna als regiocoördinator voor het Energieloket. Nu gaat
hij aan de slag als wethouder in de gemeente Ede.
Lex: "Helaas betekent het wethouderschap dat ik me abrupt
moet losmaken van ValleiEnergie. Het viel niet mee om het
binnen twee weken los te laten, maar met het binnenhalen van
de klimaatportefeuille van Groen Links ben ik heel tevreden.
Gelukkig is ValleiEnergie in goede handen. Als wethouder blijf ik
me voor het zelfde doel inzetten: De vallei fossielvrij, blijft mijn
motto."
Teun van Roekel van het Energieloket blikt terug op de
samenwerking: "Lex is een prettig persoon om mee samen te
werken en vindt het een uitdaging om met mensen met diverse
opvattingen om te gaan. Zijn nieuwsgierigheid naar wat
anderen beweegt heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onze
dienstverlening en invulling van het Energieloket in het
bijzonder."

Deze maand verscheen de Monitor Brede
Welvaart van het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Er is gekeken naar drie dimensies:
Kwaliteit van leven in het "hier en nu", effect van
onze huidige manier van leven op "later" en de
invloed van ons welvaartsniveau op andere landen
in de wereld, dus welvaart "elders".
De meeste indicatoren van de huidige welvaart
vertonen een stijgende lijn. Denk aan veiligheid, de
gezonde levensverwachting en het vertrouwen in de
medemens. Maar uit de monitor blijkt ook dat
Nederland de druk op het milieu en niethernieuwbare grondstoffen in andere landen legt.
En onze broeikasgasvoetafdruk stijgt.

Monitor Brede Welvaart

stijgende lijn voor welvaart maar ook
voor onze broeikasgasvoetafdruk

Voor ons een bevestiging dat we in moeten blijven
zetten op lokale duurzame opgewekte energie. Help
je mee?
Op 15 mei kwamen 80 belangstellenden naar de
bijeenkomst voor Verenigingen van Eigenaren (VvE)
in Ede. Deze bijeenkomst voor VvE’s werd
georganiseerd door de gemeente Ede en het VvEenergieloket Gelderland.
Tijdens de plenaire sessie presenteerde ons
bestuurslid Yvonne Kleefkens, ValleiEnergie en ons
nieuwe ondersteuningsprogramma voor Vve’s, dat

Mogelijkheden voor
Verenigingen van Eigenaren

binnenkort ook op onze website verschijnt. Daarna
kozen de deelnemers voor de workshop nul-op-demeter of de workshop over zonnepanelen. In de
workshop over zonnepanelen gaf Yvonne aan de
hand van een Edese casus gedetailleerde informatie
over de mogelijkheden voor zonnepanelen voor
VvE’s. Alle informatie is terug te vinden op edenatuurlijk.nl
Meer weten over energiebesparing voor VvE’s?
Stuur een mail naar:
yvonne.kleefkens@valleienergie.nl of bel
0650677619

Privacy

Het is je vast niet ontgaan, de nieuwe wet
Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) is sinds 25 mei van toepassing.

Ben je zelf betrokken bij een Vereniging van
Eigenaren? Of ken je iemand die benieuwd is naar
de mogelijkheden van energiebesparen en energie
opwekken voor een VvE? ValleiEnergie denkt
graag mee!
De bescherming van persoonlijke gegevens van onze
leden, abonnees, klanten en websitebezoekers staat
bij ValleiEnergie hoog in het vaandel. Alle gegevens
die bij ons bekend zijn, heb je zelf aan ons gegeven
toen je je aanmeldde voor deelname aan een
zonnecentrale, particiapties, als lid of klant van onze
coöperatie of lezer van onze nieuwsbrief.
Als lid kun je je gegevens inzien en wijzigen via je
account op onze site. Uit veiligheidsoverwegingen
moet je hiervoor altijd inloggen. Nieuwsbrieflezers
hebben uiteraard altijd de mogelijkheid om zich af te
melden onderaan de nieuwsbrief. Zie voor meer
informatie onze privacy voorwaarden.
Moet je iets doen?
Nee. Je hoeft nu niets te doen. Je kunt op elk gewenst
moment je voorkeuren en je gegevens aanpassen op
je profielpagina. Heb je nog vragen? Mail naar
yvonne.kleefkens@valleienergie.nl

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame
Energie heeft een informatieblad gemaakt over
technieken voor duurzame warmte die de
gasgestookte cv-ketel kunnen vervangen. Naast
collectieve opties (per wijk) zijn er individuele
duurzame technieken en combinaties daarvan. Zij
verwarmen ruimtes en tapwater, per gebouw of
per blok.
De alternatieven maken gebruik van zonnewarmte,
omgevingswarmte (bodem en lucht), elektriciteit
en/of biomassa. Het informatieblad geeft op
hoofdlijnen aan in welk type woningen ze
toepasbaar zijn. Je vindt de informatie op de
website van NVDE

Algemene Ledenvergadering

Duurzame warmte

Informatieblad over alternatieve technieken op de
website van de Nederlandse Vereniging voor
Duurzame Energie
Leden van onze coöperatie ontvangen binnen enkele
dagen de uitnodiging en de link naar de stukken voor
de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond
14 juni.

Op de agenda staan in ieder geval de jaarrekening en
het jaarverslag maar er is ook ruimte gereserveerd voor
enkele pitches. We treffen elkaar in Wageningen.
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, steun je onze
initiatieven en profiteer je van kortingen zoals je
hieronder ziet staan.

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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