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NIEUWSBRIEF 

ZONNECOLLECTIEF TUINDORP 

HENGELO                                     JAARGANG 1, NR.1 
 

Sinds de voorlichtingsavond op 18 januari  jl. is er veel gebeurd. Heel veel mensen 

reageerden enthousiast op het initiatief Zonnecollectief Tuindorp. Via de website 

hebben tot nu toe ruim 85 mensen zich ingeschreven als belangstellende voor de 

certificaten. Een eerste aanname is dat deze interesse ongeveer 75 % van de te 

realiseren capaciteit bedraagt. 

We zijn blij met deze grote interesse voor ons initiatief en duurzame energie waardoor  

de oorspronkelijkheid van Tuindorphuizen bewaard kan blijven.    

Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met het ROC Twente over wat mogelijk is in 

plaatsing van zonnepanelen en wat de randvoorwaarden zijn. Dit voorwerk wordt  

vastgelegd in een intentieverklaring, waar nu aan gewerkt wordt. 

De volgende mijlpaal was de oprichting van de Coöperatie Zonnecollectief Tuindorp 

Hengelo U.A op 25 februari  jl. en daarmee is het Zonnecollectief een feit.  

De bestuursleden die de kar gaan trekken  zijn Guido  Weber,  voorzitter, Kees 

Smitskamp, secretaris, Koos Lamme,  penningmeester en  Marja de Jong voor de website 

en nieuwsbrief. 

 

Hoe gaan we nu verder? 

Naast het overleg met allerlei partijen, gaan we via de website een FAQ ‘De meest 

gestelde vragen’ opnemen want we hebben al veel vragen ontvangen. 

Hele begrijpelijke vragen zoals: ‘Wat als ik ga verhuizen, kan ik dan mijn certificaten 

verkopen, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs? Wat als ik aan meerjaren 

energiecontract vastzit? Hoe zit het met de terugverdientijd van de investering? En nog 

veel meer vragen.   

 Ook willen we via onze e-mail nieuwsbrief, het Tuindorpbulletin en straks via onze 

website www.zonnecollectieftuindorphengelo.nl u blijvend informeren over de 

voortgang in het project Zonnecollectief Tuindorp.   
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De agenda van het Zonnecollectief ziet er tot april als volgt uit: 

- het opstellen van een intentie overeenkomst met Pure Energie; 

- een subsidieaanvraag opstellen en indienen bij de provincie Overijssel voor  

             de aanloop- en investeringskosten; 

- van intentieverklaring naar overeenkomst met ROC  gaan; 

- een geschikt logo voor het zonnecollectief ontwerpen (heeft u een idee of  

 voorstel, laat het ons zsm weten). 

 

In deze fase zijn we erg blij met de ondersteuning van een ervaren adviseur op het 

gebied  van duurzame energie (dankzij een regeling van de provincie Overijssel). 

Via onze emailnieuwsbrief, waarvan dit de eerste is, houden we u graag op de hoogte, 

maar mocht u tussentijds nog  vragen hebben dan kunt u contact opnemen via 

info@zonnecollectieftuindorphengelo.nl  
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