UITNODIGING

op het pleintje Pastorielaan & in Het Anker
voor een gezellig en energiek samenzijn op 1,5 meter afstand
alle bezoekers krijgen één drankje gratis
PROGRAMMA
14.00 uur onthullen van de 1e openbare laadpaal in Zuidwolde

Hoofdonderwerpen van de markt zullen zijn:

• elektrisch vervoer / elektrische deelauto’s in Zuidwolde
• zonnepanelen: investeer nu:
o met eigen of geleend geld
o zelf voor op je eigen dak
o collectief in het postcoderoosproject
o afbouw salderingsregeling
o info over financiering / duurzaamheidsleningen
• aardgasvrij Zuidwolde
o de proeftuinaanvraag
o warmtenet met warmtebuffers
o isolerende maatregelen
17.00 uur sluiting

Houdt onze website en facebookpagina in de gaten i.v.m. onverwachte
ontwikkelingen waardoor dit evenement zou kunnen worden afgelast.

GROEN VERVOER & ELEKTRISCHE DEELAUTO’S
Onderzoek heeft aangetoond dat elektrisch rijden op alle fronten veel minder
belastend is voor het milieu en klimaat dan fossiel verbrandende auto’s. Zet dat
fossieltje daarom aan de kant en stap over op elektrisch. Het is een genot om
elektrisch te rijden, het is stil, en u doet niet onder voor een Ferrari bij het
optrekken bij de stoplichten. En met €4000 subsidie voor een nieuwe en €2000
voor een 2e-handsje, geen wegenbelasting en met stroom van uw eigen dak is een
e-carretje ook nog eens veel goedkoper dan auto’s met uitlaatgassen.
De coronacrisis gaat voorbij. Daarna durven we ongetwijfeld weer samen
in een auto plaats te nemen, en ook elkaars auto te gebruiken. En zeker ook weer
in deelauto’s èn elektrische deelauto’s te gaan rijden, u bent ontzorgd en u rijdt
ultraschoon en goedkoop. Heeft u interesse in deelauto’s, neem contact op!
ZON OP ALLE DAKEN

Er zijn nog zoveel daken in onze dorpen waarop zonnestroom kan worden
opgewekt dat we een dringend beroep doen op onze inwoners om nu te investeren
in zonnepanelen. Waarom nu? Omdat de salderingsregeling vanaf 2023
afgebouwd gaat worden. Als u nu investeert geniet u nog 2 jaar van 100%
saldering, van nog 8 jaar aanwezige subsidie, en ook uiteindelijk van 50% lagere
stroomkosten dan nu gedurende zo’n 20 jaar!
U zou de waardevermeerderings- of waardeverminderingsgelden die u i.v.m.
aardbevingsschade kreeg of nog krijgt hiervoor kunnen gebruiken. Ook de smalle
beurs kan met een goedkope lening deze voordelen behalen! Kopen is vergroenen,
verduurzamen en goed voor uw portemonnee! Gebruik sowieso groene, duurzame
stroom van uw energieleverancier of stap over. Heeft u geen geschikt dak, wacht
dan op ons postcoderoosproject dat in de steigers staat.

AARDGASVRIJ ZUIDWOLDE
Rond 1 oktober wordt bekend of de aanvraag van de gemeente Het Hogeland en
Ec Durabel om Zuidwolde aan te wijzen als proeftuin aardgasvrije wijk, wordt
gehonoreerd. Dit plan behelst een laagtemperatuur warmtenet met warmtebuffers. We zijn plannen aan het maken over onderzoek naar het gebruik van
huizen en hun warmtevraag, en denken na over de indeling van Zuidwolde in
clusters huizen voor kleine warmtenetten waarmee we kunnen beginnen. Laat u
informeren, kom praten, uw ideeën, oplossingen en medewerking zijn uiterst
belangrijk voor de ontwikkeling van een aardgasvrij Zuidwolde.

Meld u aan als lid van Ec Durabel en/of
voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief
via www.ecdurabel.nl of info@ecdurabel.nl

