Beste leden en kandidaat leden van Groenkracht Groenlo.
Postcoderoos Project Hartebroekseweg.
Het heeft even geduurd maar we hebben de e-herkenning die nodig is om bij de provincie subsidie
aan te vragen binnen en de aanvraag is weg. Nu hopen dat ze spoedig reageren en positief besluiten.
De voorinschrijving voor certificaten komt aardig overeen met wat wij op de beide daken kunnen
plaatsen. Hieronder een ontwerp, nog niet definitief.

Groenlose Gids
Zoals jullie wellicht gezien hebben staat er elke twee weken een stukje over Groenkracht in de
Groenlose Gids. Sindsdien druppelen er elke maand één a twee aanvragen binnen om mee te doen in
het komende of een volgend postcoderoos project. Met de te verwachten toename van elektrische
auto’s zal er nog wel meer vraag komen. Alle aanmeldingen zijn welkom.
Elektrische deelauto’s.
Wij hopen dat deze stukjes in de Groenlose Gids ook helpen om elektrische deelauto’s in Groenlo
goed bezet te krijgen. Het project gaat door. Nog dit jaar komen er vijf in Groenlo. Met een goede
app waardoor je kunt reserveren en ook autodelen. Uiteindelijk zal veelvuldig gebruik de doorslag
geven of ze blijven. Denk er alvast over na of het misschien in uw situatie kan passen. Groenkracht
hoeft er geen geld in te steken en wordt ook organisatorisch grotendeels ontzorgd door het initiatief
van achterhoek ambassadeurs. Zie de website 8rhk.nl en de link
https://www.youtube.com/watch?v=lebImimxxOY&feature=youtu.be.

Zonnepanelenpark Zomereiken.
Groenkracht Groenlo is gevraagd een rol te spelen in de opzet van een groot zonnepanelenpark op
agrarische grond in Groenlo. Dat past natuurlijk bij de doelstellingen van Groenkracht. Wij nemen
liever geen standpunt in over de wenselijkheid van zonneparken op boerenland. Maar als het er toch
komt dan willen wij wel een rol spelen als dat positief uitpakt voor de regio in de zin van interessante
investeringen en/of participatie. Als we daarin een rol willen spelen moeten we wel goed in beeld
hebben wat de risico’s zijn en of de hoeveelheid werk nog past bij vrijwilligerswerk. Dat zijn we nu
aan het verkennen. Over dit project is een inloopavond gepland op 25 maart om 19.00 uur. Locatie:
het zaaltje van Scheurlink Boerijendijk 2, 7141 HB Groenlo.

Hulp bij teruggave energiebelasting.
Deelnemers aan één van onze postcoderoos projecten: hebt u een andere energieleverancier dan
AGEM en hebt u moeite om uw teruggaaf energiebelasting rond te krijgen? Redmer Bakker is een
deelnemer in onze postcoderoos en een vrijwilliger die ons af en toe met raad en daad bijstaat. Hij is
bereid u hierbij te helpen als het niet lukt. Zijn mailadres is: redmer.bakker@gmail.com.

Om alvast in uw agenda te zetten: de algemene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op
maandag 11 mei 20.00 uur. De definitieve uitnodiging en agenda komen later.

Samen verder voor een energieneutraal Groenlo!
Bestuur Groenkracht

