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VCEN en NoaberZon wensen iedereen  

een duurzaam, gelukkig en gezond 2020! 
 

Hoe gaan we verder? 
Het is ongeveer 5 jaar geleden dat VCEN is opgericht. En we mogen trots zijn op de 
projecten die we gerealiseerd hebben. Maar de grote vraag is natuurlijk wel wat we als 
coöperatie allemaal nog in de toekomst kunnen en mogen doen.  
 
Iedereen is er wel van overtuigd dat er een probleem is met het klimaat en dat we het 
gebruik van fossiele brandstoffen moeten beperken. Maar we moeten niet vergeten dat 
alles wat we met elkaar hebben gebaseerd is op meer dan  150 jaar gebruik van deze 
fossiele brandstoffen. Dat verander je niet zomaar even.  
 

De overgang naar meer duurzaam is razend ingewikkeld 
en zal één van de grootste uitdagingen in de toekomst 
worden. Hierbij zal zeker het oude spreekwoord “ 
haastige spoed is zelden goed “ gaan gelden. De hele 
energietransitie zal enorme investeringen vergen, en 
aangezien we het geld maar één keer kunnen uitgeven is 
het van het grootste belang dat we het wel goed 
uitgeven. 
 

In dit geval is een gezonde twijfel niet slecht: zijn we met wat we op dit moment allemaal 
willen met deze energietransitie wel op de juiste weg? Het lijkt wel of alternatieven 
(bijvoorbeeld toch een deel gas, een derde generatie kernenergie of waterstof?) geen kans 
krijgen. 
 
Elke gemeente heeft tegenwoordig wel in zijn beleid de volgende worden staan: 
energieneutraal, duurzaam, van het gas af en de jaartallen 2030 en 2050. Dit is politiek, 
niets anders en zo gaan we het probleem niet oplossen. Het gaat veel verder dan 
gemeente, provincie of land. Als VCEN zijn we in dit geheel natuurlijk heel klein, maar 
plaatselijke initiatieven zijn perfect. Natuurlijk ook als voorbeeld naar de volgende 
generaties. 

Heb je een suggestie of goed idee voor nieuwe projecten? 

We horen het graag! Deel het met ons via: info@vragenderduurzaam.nl 

We gaan natuurlijk gewoon verder met duurzamer te leven. En dat kan zonder dat het veel 

geld kost. De energie die je thuis verbruikt, hoe je van A naar B gaat, wat je eet, wat voor 

spullen je koopt, een paar bomen meer in de tuin. Alle beetjes helpen, en dat geeft een 

goed gevoel! Of niet? 
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Nieuws 
Coöperatie NoaberZon U.A. 

 

▪ Een nieuwe voorzitter 
Sinds 1 juni 2019 is Roel Mellink uit 
Lichtenvoorde de nieuwe voorzitter van 
coöperatie NoaberZon. Hij volgt daarmee 
Paul van der Putte op.  
 

▪ Nieuw bestuurslid 
Nieuw in het bestuur is ook Gerrit ten 
Barge uit Lievelde. Van harte welkom! 
 
 
 
 

 

▪ Overname 10 zonnepanelen 
Wesley Keegstra heeft de 10 
zonnepanelen uit het collectieve dak 
gekocht die Sander Garstenveld had.  
 

 

 

 

Windenergie in Oost Gelre? 
 
Bij de gemeente is een kaart beschikbaar waarop aangegeven staat waar in de gemeente 
eventueel windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Deze zogenaamde vlekkenkaart is 
ook te vinden op de website van de gemeente. In Vragender zijn er 5 mogelijke locaties 
aangegeven. Dit is puur en alleen op basis van beschikbare ruimte. Alle andere 
voorwaarden waaraan deze  projecten moeten voldoen zijn hierin niet meegenomen. 
Hierbij moet gedacht worden aan lokaal belang, draagvlak, financiële participatie, 
inpassing in het landschap, lokale initiatiefnemers etc. Technische zaken zoals de 
capaciteit van het bestaande netwerk van Liander zijn in deze kaart ook niet 
meegenomen. 
 
 

 

Energieneutraal wonen 

Woonboerderij de Wolter 
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Bomenproject 
We weten allemaal wel dat we om een meer duurzame samenleving op te bouwen het van 

belang is om minder CO2 te produceren. Maar wat natuurlijk ook helpt is om de CO2 uit de 

lucht te halen. Dit kan bijvoorbeeld met  het aanplanten van meer bomen. Dit past prima 

binnen de werkzaamheden van de VCEN en daarom is er het zogenaamde bomenproject. 

Binnen de dorpsgrenzen willen we op 

een aantal locaties bomen aanplanten. 

De voorkeur gaat uit naar bomen die 

vroeger aanwezig waren maar die nu 

(groten)deels uit het landschap zijn 

verdwenen. 

Het overleg met de gemeente hierover 

loopt voorspoedig evenals het overleg 

met de aanwonende grondeigenaren. 

We doen ons best om dit bomenproject 

zo spoedig mogelijk te realiseren. 

Als mogelijk aanvulling aan dit bomenproject kunnen we denken aan het toepassen van 

olivijn. In de lokale pers zijn hierover de laatste tijd interessante artikelen verschenen. 

Heel in het kort : het gaat hier om een gesteente dat de CO2 uit de lucht haalt en in grote 

hoeveelheden beschikbaar is . Ook in de Achterhoek lopen er al diverse projecten. Dus 

misschien ook iets voor Vragender? Suggesties zijn welkom: info@vragenderduurzaam.nl   

 

VCEN vindt contact met haar leden belangrijk 

We proberen je daarom zo goed mogelijk op de hoogte te houden,  

o.a. door deze nieuwsbrief. Heb je suggesties of ideeën? 

info@vragenderduurzaam.nl 

Op het programma in 2020 

VCEN-drieluik: derde thema-avond op 27 januari 
VCEN organiseerde In oktober en november enkele uiterst succesvolle thema-avonden. 

Beide avonden een volle bak in café Overkamp. Op de eerste avond, maandag 28 oktober 

stond het isoleren van de woning centraal. Ook de tweede avond (25 november) was er 

volop belangstelling. Deze keer stond de warmtepomp centraal. Te gast waren deskundige 

sprekers – mensen uit de praktijk- waaronder ook plaatselijke talent, zoals Patrick Groot 

Zevert, Jeroen Nieuwenhuis en Sander Garstenveld.  

Op 27 januari a.s. gaan we het hebben over het gebruik van energiezuinige huishoudelijk 

apparatuur en Ledverlichting. Meer informatie volgt snel. Zien we je daar? Tot dan! 
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