
 
 

Nieuwsbrief nr.1 aan alle certificaathouder,  vrijwilligers, geïnteresseerden   

Er is inmiddels al weer een half jaar verstreken sinds onze vorige vergadering. Op deze 

vergadering hebben wij als nieuwe datum voor overleg afgesproken 9 oktober. Hoewel er 

heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid en ook het inmiddels voltallige bestuur 

zeer actief is, vinden wij het toch te vroeg voor een nieuwe ledenvergadering. Graag willen 

we deze uitstellen tot 12 maart 2019 en we hopen dan ook concrete resultaten te kunnen 

melden. In deze nieuwsbrief geven wij een indruk van onze activiteiten. 

 
Bestuur, van links naar rechts: Daan den Ouden, Piet Jansen, Yvonne van der Velden-

Steenwijk, Jan van Eijk, Henk van den Berg, Ingeborg van Lubeek en Arie Brussaard 

Foto bij de zonnepanelen van Leen de Jong. 

 

Veel werk is gaan zitten in de Postcoderoos-projecten Vierwiekenplein in Oud-Beijerland en 

Buitensluis in Numansdorp. Het project Vierwiekenplein was nagenoeg volgetekend en 

uitvoering was gestart. Helaas heeft Minister Wiebes voor de zomer aangekondigd de 

subsidieregeling te gaan aanpassen. Hierdoor zijn deelnemers afgehaakt en is het project tot 

de derde dinsdag in september op hold gezet. Zodra er duidelijkheid is, kunnen we dit project 

weer opstarten. Het project Buitensluis heeft meer deelnemers nodig en ook hier gaan we bij 

duidelijkheid weer aan de slag met de werving. Over nieuwe projecten zijn we in discussie. 

 

Bij grote publieksmanifestaties willen we graag aanwezig zijn om onze boodschap over 

duurzame energie uit te dragen: ”Hoeksche Waard energie-neutraal in 2040”. Maar ook nu al 

bieden we groene energie aan via ons energiecollectief OM. We hebben als HWD nu 43  

klanten en streven naar meer dan honderd aan het eind van het jaar. Bent u al klant bij OM? 

Help ons met werven. 

 

 



 
 

We kopen de groene stroom in bij boeren in de Hoeksche Waard om deze vervolgens via OM 

weer aan te bieden aan de inwoners van de Hoeksche Waard. Inmiddels zijn akkerbouwer 

Leen de Jong en Novifarm partijen waarmee we samenwerken, maar dat moeten er nog veel 

meer worden.  

We zijn op 15 september bij Novifarm op de “Bram Ladage”-dag geweest en 10 oktober a.s. 

zijn we aanwezig bij de Rabobank  voor de “Dag van de Duurzaamheid”: 

Facebook HoekscheWaardDuurzaam  

Facebook DuurzaamheidsfestivalHoekscheWaard  

 

Veel energie steken we ook in het krijgen van de zon- en windprojecten op de goede plaats. 

Nu worden de inwoners en de natuur vaak overvallen door initiatiefnemers met een project. 

Wij willen dit proces omdraaien en eerst bepalen wat de optimale plekken zijn voor dit soort 

projecten. We willen dit planningsproces als vervolg op de door SOHW georganiseerde 

Atelier-bijeenkomsten samen met de betrokken werkgroepen van het HWL opzetten. 

Vervolgens willen we dit planningsproces afstemmen met degenen die mogelijk effect 

ondervinden van dit proces. We zijn hierover met de gemeente(n) en SOHW in gesprek. Het is 

nu nog te vroeg voor resultaten. 

 

Ook willen we een meer actieve rol gaan spelen bij de uitvoering van projecten, voornamelijk 

om de inkomsten uit deze projecten meer ten goede te laten komen aan de inwoners van de 

Hoeksche Waard. Wij denken in combinatie met een goede planning, zoals hierboven 

beschreven, aan een vergelijkbaar traject als op Goeree-Overflakkee gerealiseerd is. 

 

Mocht u enthousiast geworden zijn door deze initiatieven, wij kunnen alle hulp gebruiken. 

Ook zijn wij zeer geïnteresseerd in nieuwe projectinitiatieven. 

U kunt ons bellen of mailen, de gegevens staan op de site. 

www.hoekschewaardduurzaam.nl  

https://samenom.nl/#duurzaamisnietduurder  

https://www.samenom.nl/voorwaarden-documenten/Tarieven.pdf  

 

 

 

https://www.facebook.com/HoekscheWaardDuurzaam-399527180514824/
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