
Ellecom Energie Neutraal - Nieuwsbrief april 2019 
 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief die we als EEN regelmatig willen verzorgen. 
Via deze weg willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten. 

 
Uitnodiging volgende dorpsbijeenkomst. 
De volgende dorpsbijeenkomst is op donderdagavond 2 mei in Nieuw Bergstein – inloop 19:00 uur, 
aanvang 19:30 uur. 
Thema is het klimaatakkoord waarbij we drie onderdelen behandelen: 

1) Wat is politiek wel en niet besloten? 
Thijs de la Court van het Gelders Energie Akkoord (GEA) biedt een overzicht. 

      2)  Wat is de rol van de gemeente Rheden in de energietransitie en de rol van de inwoners? 
           Karin Komdeur van de gemeente geeft een beeld van de toekomst. 
      3)  Wat we verder zelf kunnen doen: workshops 

• Doel: Het in kleine groepjes uitwerken van specifieke onderwerpen op het gebied van 
verduurzaming zoals bv toepassen van LED-verlichting en het inregelen van een CV 
installatie. 
• Uitvoering: initiatief kan zowel bij EEN als bij iemand anders uit Ellecom liggen, om in een 
klein groepje specifieke kennis en ervaring over te dragen. Het is de bedoeling dat de 
workshops bij iemand thuis worden gehouden, waarbij zoveel mogelijk “hands on” praktische 
tips en/of uitvoering van een onderwerp worden behandeld.  

 
Hierbij wordt u uitgenodigd om (via ellecomenergieneutraal@gmail.com) kenbaar te maken: 
• Of u aan een van deze workshops wilt deelnemen 
• Of u zelf aan een workshop kunt bijdragen over genoemde of (bij voorkeur) andere 
onderwerpen. 
 
Terugblik 2018 
In april 2018 zijn we van start gegaan met Ellecom Energie Neutraal en hebben we de eerste 
dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Op deze eerste avond in augustus, waarin we ons initiatief 
hebben gepresenteerd en informatie verstrekt voor de plannen rond Zonpark A348, waren we blij 
verrast over de grote opkomst. De diverse onderwerpen blijken te leven in ons dorp. Er wordt veel 
over gesproken en veel inwoners willen actief meedenken en -doen, fijn!  
De tweede avond, in november, ging over warmtelekken en de mogelijkheid een warmtescan van 
uw woning te laten uitvoeren. Meer dan 80 aanmeldingen hebben we gekregen. Het moet voldoende 
koud zijn om een goed resultaat te krijgen, het lukte Piet Kamminga alle scans deze winter uit te 
voeren, een enorme klus! Iedereen heeft inmiddels een rapportje gehad met foto’s en een algemene 
toelichting. In een extra dorpsbijeenkomst op donderdag avond 28 februari keken we terug op de 
uitgevoerde warmtescans, bespraken we de resultaten en gaven we informatie over mogelijke 
vervolgstappen. Mogelijk dat we deze actie in de volgende winter ook weer aan zullen bieden. 
 
Er worden nu al veel maatregelen genomen om energie te besparen d.m.v. isoleren, plaatsen van 
HR++ glas en op het gebied van verwarming van de woning. Bij vervanging van de CV ketel kijken 
dorpsbewoners ook naar de nieuwe technologieën zoals bv hybride warmtepomp – CV combinaties. 
 
Plannen 2019 
Afgelopen najaar zijn we van start gegaan met de werkgroep ‘raad en daad’. Een groep 
dorpsgenoten is een aantal keer bij elkaar geweest om, zo breed mogelijk, technologieën en 
mogelijkheden te inventariseren. Voor Ellecom gaan ze deze onderzoeken op haalbaarheid. Een 
paar van de ideeën die onderzocht worden zijn;   
- Eén afleveradres in Ellecom voor alle pakketpost 
- Eén of meerdere e-deelauto’s 
- Een biomassaverbrander op Ellecomse schaal voor het vele afvalhout dat er in de gemeente 

aanwezig is 
- Mogelijkheden voor een warmtenet in combinatie met bv aquathermie 
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- Toepasbaarheid van waterstof 
 
Heeft u ideeën, laat het ons weten! 
 
Verder is EEN mede initiatiefnemer van het periodiek overleg tussen de diverse energiegroepen, 
die in de gemeente Rheden actief zijn. Op die manier kunnen informatie en ideeën worden gedeeld 
en mogelijk gezamenlijke initiatieven worden ontplooid. 
 
Naast de al lopende activiteiten zal EEN in 2019 minimaal 4 dorpsbijeenkomsten organiseren, met 
de volgende onderwerpen: 
- Klimaatakkoord – donderdag 2 mei 2019 om 19:00 uur Nieuw Bergstein 
- Opwekking op ‘individuele schaal’ -  
- Monumentenwoningen en het klimaatakkoord 
- Collectieve trajecten op Ellecomse/Rhedense schaal 
 
We hopen binnenkort onze website te kunnen lanceren. Hiermee bieden we een centraal punt van 
informatievoorziening rond alle initiatieven. 
 
Energieloket Ellecom is geopend 
 
Per 1 februari 2019 is het Energieloket EEN geopend: EnergieloketEEN@gmail.com. E-EEN is een 
vraagbaak voor Ellecommers met vragen die betrekking hebben op het realiseren van de 
energiedoelstellingen van het klimaatakkoord en de doelstellingen die Rheden op dit gebied heeft.  
Dit kunnen vragen zijn om ondersteuning bij het isoleren van de eigen woning en het verduurzamen 
van de energievoorziening van de eigen woning. 
Ook kunnen ideeën worden aangedragen voor projecten die bijdragen aan de realisering van de 
klimaatdoelstellingen en een directe relatie hebben met Ellecom. 
Alle inwoners van Ellecom kunnen terecht bij het loket. Alleen vragen en ideeën die voldoen aan 
bovengenoemde doelstelling worden in behandeling genomen. 
 
ZonPark A348 
 
De stuurgroep voor dit project geeft een aparte digitale nieuwsbrief uit om u op de hoogte te stellen 
van de ontwikkelingen. Ze zijn al een tijdje met de provincie in gesprek, men is positief over de 
ideeën maar het is nog niet duidelijk wanneer er een beslissing komt. De nieuwsbrief kunt u 
downloaden op http://onlinedocu.nl/zonparka348/ 

 
Versterking gezocht 
U ziet, er is veel gaande in ons actieve dorp en we willen u graag uitnodigen ons te komen 
versterken, het is best veel werk allemaal. We zijn nu met 4 man en kunnen goed hulp m/v 
gebruiken. Dit kan door deel te nemen in onze stuurgroep om mede beleid te bepalen maar dit kan 
ook door het uitvoeren van kleine taken zoals bv administratie, uitgave nieuwsbrief, copywriting, 
communicatie, organisatie infoavonden, bezorgen nieuwsbrief et cetera. Neem gerust eens contact 
op, wij zijn blij met iedere hand hulp! Alvast bedankt! 
 
Prijsvraag nieuwsbrief 
Wij zoeken een mooie toepasselijke naam voor onze nieuwsbrief. 
Heeft u een goed idee dan mag u dit sturen naar ellecomenergieneutraal@gmail.com 
De inzender van de winnende naam wint naast de eer een mooie prijs. 
 
Met energieke groet! 
Team EEN bestaat uit Frans de Laaf, Ton van Rheenen, Piet Kamminga en Henk Hakken 
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