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Voortgang Welbions en Klokstee 

In de nieuwsbrief van september hebben we de op handen zijnde samenwerking met 

Welbions aangekondigd. Met genoegen kunnen we nu vertellen dat de overeen-

komst tot het vestigen van een recht van opstal voor de Klokstee binnenkort  kan 

worden getekend. 

De daken van de Klokstee zijn geïnspecteerd en er ligt nu een bestek. Dit is nodig 

voor het aanvragen van de offertes van de leveranciers en installateurs van 

zonnepanelen en uiteindelijk de aanbesteding. Daarna kunnen we voor u inzichtelijk 

maken wat de kosten van uw lidmaatschap gaan worden (e.e.a. afhankelijk van het 

aantal door u af te nemen zonnepanelen).   

Er zijn offertes aangevraagd bij energieaanbieders zoals Greenchoice, Eneco en 

Qurrent. Hierin nemen we mee in hoeverre de energiemaatschappij de administratie 

van  het verrekenen van de op te wekken elektriciteit op zich kan nemen voor het 

Zonnecollectief. 

Daarnaast moet ook duidelijk zijn wat de volgorde van toewijzing van de panelen 

wordt. In ieder geval gaan de daken van bewoners in het beschermd dorpsgezicht 

voor. Hierna komen de andere inwoners in de postcodering 7553 en aangrenzende 

postcodegebieden aan bod.                     

 

Ondertussen bezoeken we allerlei vergelijkbare initiatieven met die van het 

Zonnecollectief Tuindorp Hengelo. We schuiven regelmatig aan bij de energiecafe’s 

die door Natuur en Milieu en de provincie Overijssel worden georganiseerd. 

Netwerken en leren van elkaar, dat is wat we doen om u straks goed te kunnen 

informeren over bijvoorbeeld het contract met de energiemaatschappij die uw en 

onze energie gaat verrekenen, over de ledenovereenkomst, over het onderhoud en 

de servicekosten, over subsidies enz.  
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Onjuiste e-mailadressen 

Inmiddels is ons duidelijk dat sommige e-mailadressen van geïnteresseerde 

bewoners niet (meer) kloppen. Hier gaan we achteraan en zo nodig bellen we de 

mensen op die zich hebben ingeschreven, maar waarvan de nieuwsbrief niet 

afgeleverd wordt op hun e-mailadres. Kent u iemand voor wie dit geldt, licht deze 

persoon dan in dat er mogelijk sprake is van een fout geschreven e-mailadres. 

We hopen u begin volgend jaar uitgebreid te kunnen informeren tijdens een 

informatieavond waarin u ruim de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.  

We werken er hard aan om alle noodzakelijke informatie, overeenkomsten en 

afstemmingen met diverse partijen dan rond te hebben.  

Met uw instemming kunnen we dan komend voorjaar de stap naar realisatie van ons 

zonne-project zetten. Voor de meest gestelde vragen verwijzen wij u naar de bijlage 

FAQ bij deze nieuwsbrief.  

Heeft u nog andere vragen? Wilt u contact? Laat het weten via de mail 

tuindorpzon@gmail.com of via info@zonnecollectieftuindorphengelo.nl 

 

Hartelijke groet, 

fijne dagen toegewenst en graag tot ziens in het nieuwe jaar 
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