Nieuwsbrief 5 maart 2021
OPROEP AAN ALLE GROENKRACHT LEDEN EN HUN HUISGENOTEN.
Beste Groenkracht leden,
Hierbij doen wij een oproep aan jullie en jullie gezinsleden/ huisgenoten om je kosteloos te
registreren als deelauto gebruiker.
Hoe gaat het in zijn werk:
Stuur als gezin/huishouden een email naar deelauto@groenkracht-groenlo.nl
met van allen gezinsleden /huisgenoten een:
• Voor en achternaam
• e-mailadres
• mobiel nummer.
Na ontvangst sturen wij aan allen een activatie code.
• Download de WeGo app op je mobiele telefoon.
• Activeer de code. (maak een account aan)
Mocht je niet zo handig zijn met apps downloaden en accounts aanmaken, geen probleem je bent
niet de enige en wij helpen je graag.
Nu sta je geregistreerd als gebruiker en kun je op elk gewenst moment gebruikmaken van een
deelauto. Het werkt heel eenvoudig en je betaalt alleen voor het gebruik.
€ 4,50 per uur met een plafond van € 50,- per dag plus nog € 0,20 per kilometer.
Na iedere rit ontvang je een factuur en betaling gebeurt via automatische incasso.
De range van een elektrische deelauto is, afhankelijk van temperatuur en rijstijl, tussen de 300 en
400 km. In de auto is een laadpas aanwezig zodat je op bestemming of onderweg kunt bijladen.
Om het breakeven point te bereiken moeten we met 3 auto’s zo’n 5000 kilometers per maand rijden.
Als we dit bereikt hebben kunnen we gaan opschalen naar maximaal 8 auto’s voor 2021.
Dit resulteert dan in een kortere loopafstand naar een deelauto (het is de bedoeling dat voor
iedereen een deelauto beschikbaar komt binnen 500 meter loopafstand) en de beschikbaarheid
wordt vergroot.
Een studie van Rijkswaterstaat leert dat er voor een plattelands gemeente zoals Groenlo, ruimte is
voor 1 deelauto per 1000 inwoners. Voor Groenlo dus 10 auto’s. (Studie 2020 tendens stijgend)
Wacht niet langer en meld je aan!
The A Team!

GROENKRACHT GAAT VOOR MEER GROEN IN EN OM GROENLO.
Naast Zonne-energie opwekken, Duurzaamheid en Deelauto’s groeit er alweer een nieuwe loot aan
de Groenkracht boom. Deze keer hebben 4 mannen het initiatief genomen voor meer bomen in onze
woonwijken en bosontwikkeling in de omgeving van Groenlo. Dit alles in de strijd tegen de
opwarming van onze aarde en het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid in Groenlo.
Onder de slogan “niet lullen maar planten” was de online kick off van deze werkgroep op 20 Januari
jongstleden. Na een kennismakingsrondje hebben we afgesproken om onze dromen met betrekking
tot dit thema te formuleren en hieruit een keuze te maken.
Op zaterdag 13 februari hebben we met onze werkgroep een wandeling gehouden over de Grolse
weiden, langs de Slinge naar de oude Twente route om vervolgens via de Vrakkingweg een bezoek te
brengen aan het Wilgenpark.
Doel van deze wandeling was: elkaar beter te leren kennen en te inspireren. Zo kwamen er al snel de
eerste ideeën naar voren zoals: Houtwallen, een Loofbomenbos, Voedselbos, Bomen in wijken,
Arboretum met inheemse bomen, Gedenkbos etc. etc.
Corona heeft geleerd dat er veel behoefte is aan natuur om te wandelen, of om anderszins in te
recreëren.
Met de gemeente Oost Gelre is inmiddels contact gelegd en 2 ambtenaren zijn zeer enthousiast over
dit initiatief en ondersteunen ons daar waar het kan.
We hebben het oog inmiddels op enkele kavels laten vallen waar we wel wat mee kunnen en er zijn
ons al twee particuliere kavels aangeboden.
Ben jij iemand die een kavel heeft en daarvoor geen bestemming of ken je zo iemand en vind je dit
een sympathiek idee, laat het ons weten. info@groenkracht-groenlo.nl
De slechtste landbouwgrond is de beste grond voor natuurontwikkeling!
We zijn nog op zoek naar meer mensen (ook buiten Groenkracht) die ons team willen versterken.
Dames en jongeren zijn ook van harte welkom. Zij zijn zwaar ondervertegenwoordigd in diverse
werkgroepen.
Meer nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Stuur een email naar: info@groenkracht-groenlo.nl
Als de corona maatregelen het weer toelaten gaan we met onze werkgroep excursies maken naar
een voedselbos in Zieuwent, het Linden arboretum in Corle en een gedenkbos in Borculo.
Onze ambitie is om op 10 November 2021 (boomfeestdag) het eerste Groenkracht bos in Groenlo op
te leveren.
De bosmannen

Een windmolen in uw achtertuin?
U heeft er misschien wel invloed op als u gebruik maakt van onderstaande
link naar een slechts 3 minuten durende enquête.

Beste belanghebbende,
Vanaf vandaag (maandag 1 maart) t/m zondag 21 maart 2021 vindt er een grootschalige
online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek met de naam
Swipocratie. Deze peiling wordt gezamenlijk georganiseerd door de RES Achterhoek en
de JongRES Achterhoek met als doel een (beter) beeld te krijgen hoe Achterhoekers
denken over de verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken in hun
regio. De resultaten worden meegenomen in de RES 1.0
Waarom een online peiling?
Zoals u weet maken de acht gemeenten, de provincie, het waterschap en de
netbeheerder een plan (Regionale Energiestrategie/RES) voor het opwekken van
duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek. Ook inwoners worden betrokken.
Naast de diverse sessies willen we met deze grootschalige online peiling via de tool
Swipocratie meer Achterhoekers bereiken om hun mening kenbaar over duurzame
energie. De tool Swipocratie is bewust gekozen omdat deze erg gebruiksvriendelijk is
(naar rechts swipen = eens, naar links swipen =oneens) en deelnemers in ca. 3 minuten
door de vragen heen kunnen swipen.
Help mee om de Swipocratie te verspreiden!
Hoe meer deelnemers, hoe beter het beeld wordt over hoe Achterhoekers over duurzame
energie denken. Help mee om de Swipocratie verder te verspreiden, ofwel samen d'ran!
Dit kunt u doen:
•
•
•
•

Ga naar htps://achterhoek.swipocratie.nl/ en geef eerst zelf swipend uw
mening!
Stuur de link naar de Swipocratie per e-mail en/of WhatsApp door naar uw
zakelijke en persoonlijke netwerk (denk ook aan uw familie, vrienden, buren).
Plaats een bericht op uw social mediakanalen, zoals Twitter, LinkedIn en
Facebook.
NB. Goed om te weten: de link werkt alleen met https:// ervoor (www werkt
niet).

