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Nieuwsbrief 2, februari 2020
Energiek Boerhaar

Beste buurtgenoten,
Eind november 2019 zijn jullie aanwezig geweest bij een bijeenkomst met buurtgenoten om te
polsen of er interesse was voor het opzetten van een energiecoöperatie op de Boerhaar en in het
buitengebied van de Boerhaar. We hebben al even niets meer van ons laten horen. Maar dat wil niet
zeggen, dat er niets gebeurt! Via deze Nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stand van
zaken.

We hebben hulp.
Tijdens de bijeenkomst in november hebben wij aangegeven dat we hulp nodig hebben om de
ideeën ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Een aantal vrijwilligers heeft zich aangemeld. Met hen
hebben we nu een paar keer om tafel gezeten. Wie zijn hierbij betrokken? André Fonteijn, Atilla
Jokovi, Ronald Hamers en Arno Siemann. Zij gaan aan de slag in een werkgroep Zon (om
vraagstukken rondom zonne-energie uit te zoeken) of een werkgroep Wind (om vragen rondom
windenergie uit te zoeken) en/of het voorlopig bestuur van de coöperatie. We kunnen nog wel meer
hulp gebruiken. Laat het ons weten als je interesse hebt (energiek.boerhaar@gmail.com).

We werken aan een plan.
We werken aan een Plan van Aanpak. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke doelen we op de
korte en lange termijn willen bereiken en welke activiteiten we willen gaan uitvoeren. Zo’n plan is
belangrijk, niet alleen als fundament voor de coöperatie, maar ook als middel om bijvoorbeeld een
subsidie binnen te halen en als praatstuk richting overheden. Doel voor de korte termijn (dit jaar) is
de coöperatie op te richten, de eerste leden te werven, een eerste project te realiseren en subsidie
binnen te halen.

We leggen contact met externen.
We hebben inmiddels contact gehad met de gemeente Olst-Wijhe en zij zijn dus op de hoogte van
onze plannen. Tevens leggen we contact met enkele kernen in onze gemeente die met soortgelijke
plannen bezig zijn.

z.o.z
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We hopen dat we met deze nieuwsbrief jullie hebben bijgepraat! Daarnaast willen we voor de
zomervakantie een volgende buurtbijeenkomst organiseren waarin we de stand van zaken
presenteren en de oprichting van de energiecoöperatie vieren.

Ton van Remmen en Liesbeth van Vulpen
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