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Geachte certificaathouders, leden en vrienden,
Het is al weer ruim een maand geleden, dat HoekscheWaardDuurzaam zijn openbare
ledenvergadering hield. Die was goed bezocht en leverde veel discussie en betrokkenheid op.
Het bestuur gaat verder op de ingeslagen weg met als doel meer bekendheid te geven aan
het antwoord op de vraag; “Wat doet HoekscheWaardDuurzaam voor de inwoners van de
Hoeksche Waard?”.
Op de vragen over de statuten en de positie van de certificaathouders komen we nog terug.
Met het werven van leden en vrienden gaan we intussen gewoon door.
Het eerste Postcoderoosproject op het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland gaat nu echt van
start. Inmiddels zijn alle voorbereidingen, zoals het benoemen van het bestuur, de statuten,
de bankrekening en het actualiseren van offertes, afgerond en kan het definitief intekenen
en daarna hopelijk het bouwen beginnen.
Op 25 mei is er voor de potentiële deelnemers weer een bijeenkomst gepland. Wanneer uw
gegevens bij ons bekend zijn, wordt u voor deze informatieavond uitgenodigd. U kunt zich
nog aanmelden voor dit project en voor het Postcoderoosproject in Numansdorp via
info@hoekschewaardduurzaam.nl
In overleg met Windpark Spui en Eneco (Hogezandse Polder) is de verkoop van obligaties voor
deze parken, die gepland was in de periode mei/juni, iets uitgesteld. We overleggen nu of dit
nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden - anders wordt het daarna.
Uit de laatste cijfers van Stedin leiden wij af, dat er begin dit jaar circa 15 hectare
zonnepanelen op daken in de Hoeksche Waard liggen. Dat moeten er volgens de plannen van
de gemeente 383 hectare worden. Wij hebben op dit terrein dus zeker nog een weg te gaan.
Rond de zomer start de discussie over de Regionale Energie Strategie (RES) en dan zal dit
gegeven ook zeker een rol spelen. Ook wij zijn druk bezig met het maken van plannen om
invulling aan de RES te geven. Daarover volgende keer meer.

Wij zoeken nog steeds versterking van onze groep vrijwilligers, o.a. om op evenementen in de
Hoeksche Waard te werken aan onze bekendheid onder de inwoners. Ook voor het actief
beheer van Twitter en Facebook kunnen wij enthousiaste vrijwilligers gebruiken
Graag wil ik tot slot mijn oproep op de ledenvergadering herhalen en alle certificaathouders,
leden en vrienden vragen zoveel mogelijk als onze ambassadeurs op te treden. Duurzaamheid
gaat ons allemaal aan en we kunnen er allemaal een bijdrage aan leveren. Maak onze
uitgangspunten bekend en laat meer mensen zich aansluiten bij OM, ons groenste
energiebedrijf.

Een fijne zomer toegewenst,

Daan den Ouden
voorzitter HoekscheWaardDuurzaam

