Beste deelnemers aan één van de postcoderozen van Groenkracht Groenlo.

Wij hebben dit jaar geen jaarvergadering gehouden hoewel we dat statutair wel verplicht zijn. Twee
keer een datum geprikt en twee keer achterhaald door Corona. We hebben in november wel een
controle laten uitvoeren door de kascommissie en die hebben geen onregelmatigheden ontdekt.
Verder hebben we naar onze mening geen besluiten genomen die goedkeuring van de algemene
ledenvergadering vereisen. We hebben ook geen investeringen gedaan die substantieel financieel
risico geven.

Postcoderoos en wijk Oldenhuis

Als Groenkracht zijn we gevraagd het toekomstige zonnepanelen park in de wijk Oldenhuis onder
onze hoede te nemen in de vorm van een postcoderoos. Daar hebben wij in toegestemd. Er is daar
ruimte voor ongeveer 600 panelen. Bewoners van deze wijk moeten zorgen dat hun woning
verregaand energieneutraal is (EPC < 0,4) en daarvoor zijn zonnepanelen nodig. Het is afwachten
hoeveel panelen de nieuwe bewoners daarvoor nodig hebben en hoe veel ze er extra willen om
bijvoorbeeld te gaan voor EPC 0 of wellicht voor een elektrische auto. Mogelijk is er ruimte voor
Grollenaren om mee te doen in deze postcoderoos. Deelnemers in toekomstige postcoderoos
projecten krijgen geen teruggaaf energiebelasting maar een subsidie per kWh gedurende 15 jaar. Dat
is een sterke vereenvoudiging van de regeling waar vooral de energieleveranciers en wij als bestuur
heel blij mee zijn. De reeds bestaande projecten kunnen echter niet schakelen van de oude naar de
nieuwe regeling. Voor meer informatie over de subsidieregeling die de teruggaaf energiebelasting
vervangt zie onze website. Deze regeling is nog niet helemaal definitief.

Update Deelauto.
Het deelauto project heeft wat langer geduurd dan tot nu toe was voorzien, maar: zoals het
er nu naar uitziet kunnen we toch echt (eind) januari van start met 3 elektrische deelauto’s.
Inmiddels zijn de provinciale en de regionale subsidies toegekend. De leasecontracten voor
de auto’s worden voor het einde van dit jaar afgerond.
Met Wego is een contract getekend voor de cloudboxen en het platform voor gebruik van de
app, in week 2 van het volgende jaar krijgt het A (autodeel) team een training in het beheer
van dit platform.
Het inbouwen van de cloudboxen en de belettering van de auto’s vindt plaats in de eerste
weken van januari. Als alles klaar is kunnen we dan eindelijk van start.
De eerste taak is om deelnemers te werven. Plan is dat op termijn alle deelnemers lid
worden van Groenkracht. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Binnen de statuten zijn
alleen huishoudens die deelnemen in het postcoderoos project lid. Hiermee worden heel
veel huishoudens uitgesloten en het bestuur is unaniem dat dit geen goede zaak is. T.z.t. zal
in de algemene ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging worden voorgelegd.
Voorlopig hebben we 3 laadpalen aangevraagd. Het is de bedoeling dat de laadpalen zo
dicht mogelijk bij de deelnemers worden geplaatst, maar wie deze deelnemers zijn is nu nog
niet duidelijk. De eerste laadpalen worden geplaatst: 1. Wheme, 2. Emmasingel
parkeerplaats watermolenschool, 3. hoek Schrijnwerker/ Tinnegieter. Het zal nog wel enige
tijd duren voordat deze laadpalen geplaatst zijn, tot die tijd zullen we gebruik maken van
andere openbare laadpalen. (Molenberg, Broekhuis, Welgelegen, Rabobank en andere.)
Voor dit project hebben we een apart telefoonnummer (ook voor app) 06 83 82 46 63 en
emailadres deelauto@groenkracht-groenlo.nl aangemaakt. Belangstellenden kunnen zich
hier alvast aanmelden. Binnenkort foto’s van de nieuwe deelauto’s en de nieuwe naam.

Duurzaamheid

Samen planten we 1 miljoen bomen in Gelderland.
Wie helpt Paul Wallerbos?
ARNHEM - De provincie Gelderland wil de komende tien jaar een miljoen bomen
planten, maar die komen niet in het bos.
De bomen moeten in dorpen, steden, langs wegen en in de openbare ruimte komen.
Daarnaast wil de provincie 1700 hectare nieuw bos aanleggen. Dat staat allemaal in een
bomenplan van de provincie, daarvoor wordt in de komende tien jaar 78 miljoen euro
gereserveerd.
Met het plan wil de provincie 'het tij keren'. Gelderse bossen hebben te lijden onder
droogte en de stikstofdepositie. "Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten
zijn tegen het veranderend klimaat met weersextremen als hoosbuien en extreme droogte
en hitte", aldus de provincie.
Ook worden agrariërs aangemoedigd om meer gebruik te maken van bomen in de
landbouw.
Dat zorgt volgens de Wageningen Universiteit voor een vruchtbaardere bodem.
Paul wil dit project voor Groenlo graag oppakken, maar hij kan het niet alleen. Wie helpt
hem? Info@groenkracht-groenlo.nl Iedereen is welkom, ook mensen buiten Groenkracht.

Rest het bestuur jullie allemaal hele fijne feestdagen toe te wensen.
Blijf gezond.

