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Waarvoor?
Informatieavond aanschaf zonnepanelen
Voor wie?
Speciaal voor Wijkbewoners Elst-Zuid. Andere
belangstellenden zijn ook van harte welkom.
Wanneer en waar?
* Maandag 4 juli a.s. van 19.30 uur tot ca. 21.15 uur (inloop
vanaf 19.15 uur);
* Sociaal-Cultureelcentrum ‘De Wieken’, Prinses Irenestraat 49 in Elst
Waarom een informatieavond over aanschaf zonnepanelen?
In het verleden zijn al informatieavonden gehouden binnen de
gemeente Overbetuwe. De ontwikkelingen staan niet stil. Dit
biedt wellicht voor u nieuwe mogelijkheden. Er zijn meerdere
aanleidingen het onderwerp zonnepanelen nu op de agenda
van ons Wijkplatform te plaatsen, namelijk:
* de aanschafprijs van zonnepanelen is de afgelopen vijf jaar
met een kwart gedaald;
* huishoudens met een gemiddelde installatie kunnen
volgens voorlichtingsinstantie Milieu Centraal nu 450 euro
per jaar besparen door zonnestroom;
* de toekomstige wijziging in het prijsbeleid van
energiemaatschappijen. Vanaf 2019 mogen
energiebedrijven ieder kwartier een andere stroomprijs
rekenen. Volgend jaar kan dat al op kleine schaal.
Anders dan voorheen kan het opwekken van eigen energie
door dit alles aantrekkelijker worden.
Wie werken mee aan het programma?
Wijkplatform Elst-Zuid organiseert de informatieavond in samenwerking met ‘Zonnecollectief
Overbetuwe’. Medewerking wordt verder verleend door ‘Betuwe Energie Coöperatie’ en ‘E4S
Consult’.

Hoe ziet het avondprogramma er uit?
19.15-19.30 Inloop met koffie en thee.
19.30-19.35 Welkom door de voorzitter Fred Bootsma.
19.35-19.40 Duurzaam Overbetuwe door voorzitter Betuwe Energie Frank van Rooijen.
19.40-20.00 Introductie Zonnecollectief.
20.00-20.45

Presentatie Frank Zegers over:
*
Randvoorwaarden voor plaatsing van zonnepanelen
*
Hoe werkt een zonnepaneel
*
Geschiktheid van het dak
*
Terugverdientijd
*
Opbrengst verwachting
*
Te realiseren prijzen bij collectieve aanschaf
*
Salderingsregeling
*
Zonneboilers

20.45-21.00
21.00-21.15
21.15-21.30

Presentatie Zonnecollectief Hans Bruggeman.
Ruimte voor vragen.
Afsluiting met een drankje.

Tijdens de informatieavond bestaat de mogelijkheid de te gebruiken materialen te bekijken.
• Zonnepanelen
• Omvormer
• Bekabeling
• Bevestigingsmateriaal
Bent u geïnteresseerd?
Dan begroeten wij u graag maandag a.s. in ‘De Wieken’. Vooraf aanmelden is niet direct
noodzakelijk al vinden wij het om organisatorische redenen wel prettig als u dat wel doet.
Laat bij uw beslissing om wel of niet te komen meewegen dat
* er voor u geen kosten aan de avond zijn verbonden
* het verplicht u tot niets
* na afloop bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van energiewinning
door middel van zonnepanelen
* als u aanschaf van zonnepanelen overweegt wordt u in het vervolgtraject deskundig ondersteund
* het altijd goed is mede-wijkbewoners tijdens zo’n avond te ontmoeten.
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