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Beste leden, 
 

VCEN vindt contact met haar leden belangrijk. We proberen je daarom zo goed mogelijk op 

de hoogte te houden, o.a. door deze nieuwsbrief. Heb je suggesties of ideeën? 

info@vragenderduurzaam.nl 

“Op grond van bijzondere omstandigheden” 

Op basis  hiervan konden we met de statuten in de hand besluiten nemen die we anders 

niet zomaar konden nemen. Als het enigszins mogelijk is willen we dit jaar nog  een 

ledenvergadering beleggen en de jaarcijfers van 2019 en 2020 ter inzage leggen. We 

houden je op de hoogte!  

 

Wil jij weten waar jouw huis warmte verliest? Laat een gratis 
warmtefoto maken!  

 
 

Via warmtefoto’s kun je zien waar een huis warmte 
verliest en waar het eventueel zinvol is om extra 
maatregelen te nemen en zo geld te besparen.  
 
Agem Energieloket biedt i.s.m. VCEN gratis de 
mogelijkheid om ook van jouw huis een warmtefoto te 
maken. Warmtefoto’s worden gemaakt bij een 
temperatuur van ten hoogste 5 graden. Mogelijk kan de 
actie hierdoor pas uitgevoerd worden aan het eind van 
dit jaar.  
 
Heb jij belangstelling in warmtefoto’s van jouw huis? 
Meld je aan via info@vragenderduurzaam.nl, dan weten 
we hoe groot de belangstelling is. 

 
 

Goed idee? Kom er maar mee! 
Heb jij een duurzaam idee waar iedereen wat aan heeft?  

We horen het graag! Deel het met ons via: info@vragenderduurzaam.nl 
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“Goede tijden, slechte tijden” 
 

Na een aantal goede jaren (2014-2018) moeten we 

vaststellen dat we nu zijn toegekomen aan minder 

goede jaren. Maar ondanks alles werd met de tender 

Gelderse Maten met provinciale subsidie het ene na het 

andere succesvolle project gerealiseerd in periode van 

2014 - 2018: 

✓ 126 zonnepanelen en een nieuw dak op de sporthal van de MFA 
✓ 68 zonnepanelen op de Antoniusschool 
✓ 2 energieopslag-systemen in Vragender 
✓ Een huis aan huis promotietour om bewustwording en draagvlak te creëren bij 

de inwoners van  Vragender, een flink aantal woningen werd vervolgens   
verduurzaamd. 

✓ Talloze drukbezochte thema-avonden o.a over warmtepompen, isoleren van 
de woning of over het klimaat met weerman Reinier van de Berg. 

✓ Oprichting van een 2e coöperatie voor een postcoderoosproject met 
zonnepanelen: coöperatie NoaberZon. Paul van de Putte heeft hiervoor veel 
werk verzet, hij werd de eerste voorzitter. 

✓ Na een geslaagde ledenwerfactie hebben nu 200 leden, dat kan alleen in 
Vragender! 

 
Kort samengevat, er is in die jaren 
ongelooflijk veel werk verzet. Ik denk 
hierbij ook aan de inzet van de 
werkgroepleden. Ook hebben we veel te 
danken gehad aan Carel Wolters als  
penningmeester en aan de kennis en 
ervaring van Paul van der Putte, die naar 
het zuiden van ons land vertrok.  

 
 

Het VCEN-bestuur eind 2017 v.l.n.r.: Rinus te Kronnie, Geert Kerkhoff,  
Ben  Kamphuis, Joop Slütter, Carel Wolters en Jan Gebbink 

 
 

Ben Kamphuis en Henriët Jentink hebben ons laten weten te stoppen vanwege de 

gezondheidstoestand van Ben. We kunnen nauwelijks aangeven hoeveel zij voor VCEN én 

NoaberZon hebben betekend. Ben is namens VCEN ook bestuurslid bij Coöperatie 

NoaberZon. Ook van zijn kennis en ervaring als projectleider hebben we veel profijt gehad. 

Zijn vrouw Henriët doet de ledenadministratie, contributie en het verzenden van 

groepsmail, zoals deze nieuwsbrief. We wensen Ben en Henriët uiteraard heel veel sterkte! 

https://www.vragenderduurzaam.nl/
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Energie besparen met een gratis energiedisplay? 
 

Energie besparen is goed voor het klimaat én de portemonnee. Met 
een paar simpele tips kun je al veel bereiken. Wil je ook energie 
besparen in jouw woning maar weet je niet zo goed hoe? Doe dan mee 
met het project “Energie besparen met een gratis energiedisplay”.  
 
Deelname is gratis en geheel coronaproof. Traject loopt tot eind maart 2021. 
Wees er snel bij en kijk op www.agem.nl/energiedisplay  
 

Windenergie 
 

Zoals de meeste mensen inmiddels wel weten zijn er aan de zuidzijde van Vragender 
plannen voor windenergie. Het ontwikkelbedrijf Prowind heeft ons (VCEN) benaderd mee 
te denken bij deze ontwikkeling en dan met name op het vlak van burgerparticipatie. 
Daarmee zijn er mogelijkheden voor iedereen om mee te doen in de financiering met een 
goed rendement. Door het verkrijgen van subsidie, SDE geheten, is het een veilige 
belegging. Daarnaast zal Prowind jaarlijks goede doelen in Vragender ondersteunen. 
 

Financiële ondersteuning voor Duurzame Doelen in Vragender 
 

De leden van Coöperatie NoaberZon hebben in de afgelopen jaren  een deel 
van het batig saldo gereserveerd voor duurzaamheidsactiviteiten in 
Vragender. Een mooi voorbeeld hiervan is de werkgroep “het groene 
schoolplein” die het schoolplein van de Antoniusschool onder handen neemt.  
 
Heb jij ook een mooi duurzaam plan voor Vragender?  
Laat het ons weten: info@vragenderduurzaam.nl   

 

Coöperatie NoaberZon Vragender 
  

Aandacht voor de gewijzigde postcoderoosregeling. Het belangrijkste 
verschil is dat i.p.v. verlaging van de energiebelasting nu een 
subsidie uitgekeerd wordt. Er zal 37 miljoen euro beschikbaar zijn in 
2021 voor projecten van coöperaties. Voor Coöperatie NoaberZon 
verandert er niets. Het betreft alleen projecten die worden 
opgestart vanaf 1 april 2021 (geen grap!). 
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VCEN zoekt: 
 

 enthousiaste vrijwilligers / bestuurders / meedenkers / 
aanpakkers voor een Duurzaam Vragender! 

 
 

 
 

Wil jij ons meehelpen Vragender nog duurzamer te maken?  

We horen het graag! info@vragenderduurzaam.nl  
 
 

 
 

Tot slot nog wat nuttige links die we je niet willen onthouden: 
 

• www.oostgelre.nl/energieneutraal-oost-gelre  

• www.agem.nl/energie-besparen/subsidies-leningen  

https://www.vragenderduurzaam.nl/
http://www.oostgelre.nl/energieneutraal-oost-gelre
http://www.agem.nl/energie-besparen/subsidies-leningen

