Bewonersavond Westerlee
Datum:
Aanvang:
Plaats:

30 mei 2018
20.15 uur
Dorpshuis De Tille

Na de algemene leden vergadering van Vereniging Dorpsbelangen Westerlee konden ook niet leden
de bewonersavond meemaken.
Tijdens de bewonersavond werd informatie verstrekt aangaande het opzetten van een Digitaal
dorpsplein en de Energietransitie door Rense Louwes. Ben Verweij was uitgenodigd als gastspreker
om ons bij te praten over de Energie Coöperatie Oldambt (i.o.).
Digitaal dorpsplein
De communicatie tussen mensen verliep in de jaren ’60 op een heel andere manier dan
tegenwoordig. Nieuws en wetenswaardigheden werd je toen gewaar bij de buren, de winkel of het
dorpsplein. Tegenwoordig worden we steeds meer geïnformeerd via sociale media, zoals Twitter,
Facebook of Nextdoor. En als we iets willen weten dan zoeken we op internet. Communicatie anno
2018 verloopt sneller en anders dan in 1960.
Om Westerlee leefbaar te houden is het van belang om onderling goede contacten te houden. Wij
willen daarbij gebruik maken van de nieuwe media om dit te realiseren. Daarvoor willen wij een
digitaal dorpsplein opzetten: www.westerlee.nl. Vereniging Dorpsbelangen (VDW) heeft hiervoor
een plan ontwikkeld en de gemeente heeft daar subsidie voor beschikbaar gesteld.
Het digitaal dorpsplein moet een portaal worden op internet met een koppeling naar media zoals
Facebook en Nextdoor. Verenigingen, stichtingen, Veur mekoar/mit mekoar, kinderopvang, scholen,
recreatie, ondernemers e.a. kunnen een plek krijgen op deze website. Zijn kunnen daarbij een pagina
krijgen voor algemene informatie en een link naar hun eigen website, maar ook besluiten om al hun
informatie op het nieuwe dorpsplein onder te brengen en hun eigen website op te zeggen.
Op deze manier wil de VDW proberen alle informatie over Westerlee, hun verenigingen en
organisaties én hun inwoners te verzamelen en te delen. We zoeken voor het uitwerken van de
plannen nog één op meerdere dorpsgenoten die dit plan verder willen uitwerken. Na de
zomervakantie zal het Digitale dorpsplein verder gecommuniceerd worden.

Energietransitie
We kunnen de krant tegenwoordig niet meer openslaan of er staat wel een artikel in over de
opwarming van onze aarde en de gevolgen die dat heeft op ons klimaat. Sinds 1850 is de
temperatuur op aarde met 1,1oC gestegen en als we niets doen stijgt de temperatuur met 4oC in
2100. Als dat gebeurd zullen de poolkappen verder smelten, er meer overstromingen plaatsvinden
en woestijngebieden verder uitgebreid worden. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor mens en dier.
De verwachting is dat 200 miljoen mensen op de vlucht slaan vanwege droogte en overstromingen.

In Parijs is een klimaatafspraak gemaakt waarin landen hebben vastgelegd dat de temperatuur
maximaal 1,5oC mag stijgen. Voor Nederland betekent dat er geïnvesteerd moet in
energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen en
windmolens.
De Vereniging Dorpsbelangen (VDW) heeft in haar dorpsvisie aangegeven dat zij dorpsgenoten wil
ondersteunen in het proces van energietransitie en heeft daarvoor contact gezocht met de Groninger
Energiekoepel en Buurkracht. Voor het uitwerken van dit initiatief is VDW op zoek naar enthousiaste
dorpsgenoten die dit samen met deze twee partijen oppakken. De ondersteuning zal met name
gericht zijn op energiebesparende maatregelen, waaronder isolatie, en de aanschaf van
zonnepanelen en/of warmtepompen. Waar mogelijk zal dat via gezamenlijke inkoop worden gedaan.
In onze omgeving zien we grootschalige windmolenparken en zonneweides ontstaan. Om te
voorkomen dat Westerlee ingebouwd wordt door dit soort grootschalige voorzieningen, waarvan wij
als dorpsbewoners alleen maar de lasten hebben en niet de lusten, ondersteunen wij het oprichten
van een Energie Coöperatie in de gemeente Oldambt (ECO) en helpen wij actief dit initiatief vorm te
geven. Ben Verweij is de kartrekker van de ECO en wil graag de stand van zaken met ons delen.

Energie Coöperatie
Op dit moment zijn 14 zogenaamde postcoderoosprojecten geselecteerd die als kansrijk worden
beoordeeld. Het betreft projecten waarbij in een bepaald postcodegebied op vooral gemeentelijke
gebouwen en terreinen, zonnepanelen en/of een kleine windmolen kunnen worden geplaatst.
Om deze postcoderoosprojecten haalbaar te maken, zijn totaal ongeveer 600 deelnemende
huishoudens nodig. Dat is minder dan 2% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente Oldambt
(incl. de aangrenzende postcodes). De gemiddelde terugverdientijd is volgens een modelberekening
van de GREK minder dan 10 jaar en past ruim binnen de looptijd van de postcoderoos regeling van 15
jaar. Een typisch postcoderoos project betreft 200 panelen op een dak van bijvoorbeeld een
buurthuis of bij een sportpark (w.o. Westerlee).
De komende periode tot aan de zomer wordt door de initiatiefgroep gebruikt om de technische en
financiële haalbaarheid van de postcoderoosprojecten uit te werken. Daarna gaat de initiatiefgroep
bij alle wijken en dorpen langs voor een peiling van belangstelling en draagvlak voor de betreffende
projecten. Als dat zo blijkt te zijn, zal de Energie Coöperatie Oldambt (ECO) officieel opgericht
worden en aan de slag gaan met deze projecten.
Na de zomer zullen de diverse dorpsbelangenverenigingen worden geïnformeerd en zullen de
inwoners daarna opnieuw worden uitgenodigd met een uitgewerkt plan.
Na deze uiteenzetting was er gelegenheid om aftredende bestuursleden te bedanken onder het
genot van een hapje en drankje. De gebiedswethouder de heer Bard Boon nam persoonlijk en
namens de gemeente Oldambt afscheid van de bestuursleden en bedankte hun voor de goede
samenwerking. Ook mochten de aftredende bestuursleden een presentje van de wethouder in
ontvangst nemen.
Daarna konden alle aanwezigen genieten van een optreden van Erwin de Vries. Die op zijn eigen
wijze en natuurlijk op blote voeten een geweldig optreden verzorgde. Al met al kunnen wij als
bestuur terug kijken op een geslaagde avond waar informatie en ontspanning hand in hand gingen.

