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Dakexcursie leden ZeewoldeZon zeer positief ontvangen
Op donderdagavond 5 juli vond er een bijzonder schouwspel plaats op het dak van het kantoor
van Woonpalet. Geen werklieden die de dakbedekking controleren, maar leden van
ZeewoldeZon waren daar aanwezig tijdens een heuse dakexcursie. Onder leiding van Thijs van
Daalen bestudeerden de leden een zonnestroomsysteem om ondertussen van alles te leren
over de werking, de montage en natuurlijk over de opbrengst! Na afloop gaven de aanwezigen
aan onder de indruk te zijn van wat ZeewoldeZon sinds haar oprichting in 2017 allemaal voor
elkaar heeft gekregen. ‘Ik had er al veel vertrouwen in, en nu nog meer’, aldus één van de
leden.
De vereniging ZeewoldeZon
Door het organiseren van evenementen als de
dakexcursie bewijst ZeewoldeZon meer te zijn
dan alleen maar een vereniging die
zonnestroom beschikbaar maakt.
ZeewoldeZon onderstreept het gevoel ‘we
moeten het met elkaar doen’. Met elkaar
maken we Zeewolde groener. Met elkaar
helpen we huurders (en inmiddels ook
Zeewoldenaren met een koopwoning) hun
woonlasten te verlagen. En bovendien werken
we aan een schonere toekomst voor de
generaties na ons.
Feiten en cijfers
ZeewoldeZon heeft zich als doel gesteld lokaal opgewekte duurzame energie beschikbaar te
maken voor alle Zeewoldenaren. Inmiddels heeft ZeewoldeZon 750 zonnepanelen gelegd op
appartementencomplex Beaufort (aan de Cumulus), Carré (aan de Verbeelding), Kruidenborg
(aan de Flevoweg) en op twee appartementencomplexen aan de Boomkleverlaan. De ruim 100
leden van ZeewoldeZon samen zijn eigenaar van de zonnepanelen en gebruiken de zonnestroom
zonder daarover energiebelasting te hoeven betalen (volgens de regeling ‘verlaagd tarief’). En
dat scheelt geld. Een deel daarvan is direct voordeel in de portemonnee van de gebruiker, het
andere deel wordt gebruikt om de externe financiers van de zonnepanelen terug te betalen. De
gemeente steunt ZeewoldeZon met een gemeentegarantie.
Woonpalet stelt haar daken beschikbaar voor de zonnepanelen. Daarom werd de zonnestroom
met voorrang beschikbaar gesteld aan huurders van Woonpalet. Inmiddels kunnen alle
Zeewoldenaren lid worden. Meer informatie en vrijblijvend een offerte opvragen kan via
www.zeewoldezon.nl

