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1. Energie besparen in eigen huis deel IV Weggooien? Mooi niet!
Wat doe je met een trui met mottengaatjes, een defecte fiets, een broodrooster die niet meer
werkt of een stoel met een kapotte leuning? Weggooien? Mooi niet! Bezoek het repaircafé in
het Kringloopbedrijf ‘Het Goed’ in Harderwijk (Zuiderbreedte 15). Het café is elke eerste vrijdag
van de maand geopend tussen 9.30 tot 12.30 uur. Zo heb je veel lol aan (en met) je oude trui!

2. De windmolens van Harderwijk
Het Rijk, de Provincie en Harderwijk hebben zich in diverse plannen vastgelegd om fossiele
energie te vervangen door schone en hernieuwbare energie. De Provincie wil binnen haar
grenzen vanaf 2020 230,5 megawatt aan windenergie produceren. In 2013 moet voor deze
windmolens de locatie zijn aangewezen. De molens maken immers lawaai en moeten op
afstand staan van huizen, wegen, waterwegen, spoorwegen, industrie, buisleidingen,
hoogspanningsinfrastructuur, dijklichamen en waterkeringen. De gemeente Harderwijk heeft
vorig jaar het beleidsplan ‘de Energieke Stad- een routekaart naar een klimaatneutraal
Harderwijk’ vastgesteld. Met het bouwen van de turbines komen de doelstellingen uit de route
Energieke stad dichterbij.
Eind februari 2014 heeft de gemeenteraad van Harderwijk drie geschikte locaties aangewezen:
locatie 2 en 2a (Lorentz II en III) en locatie 6 (het Strokelbos aan de Leuvenumseweg). De
locaties bevinden zich hier op gemeentegrond. Het is nu de vraag of de windenergie in eigen
beheer of als (burger)participatieproject wordt gestart. Wie wil het risico dragen en de
zeggenschap houden over de stroomproduktie. Wie neemt het initiatief? Komt er een fonds,
een energiecoöperatie, willen wij als zonnestroomproducenten ook gaan beleggen in
windopties? Alle wegen staan nu nog open. .

3. Toyota start proef met draadloos laden van Prius
Tegenwoordig zie je in Harderwijk al auto’s met een slang aan de laadpaal. Een beperking van
een elektrische auto vormt vaak nog de
dure accu. De laadtijd is te lang en de
actieradius is beperkt. De autofabrikanten
beseffen dat elektrische auto’s

toch

toekomst hebben, dus maken zij er werk
van. Toyota begint met het testen van het draadloos opladen van elektrische auto’s. Een
rechthoekige tegel met een vermogen van 2 kilowatt kan eenvoudig op een parkeervak worden
geplaatst. Het laden begint zodra een auto boven de tegel geparkeerd staat. Volgens de
Japanse autobouwer heeft een laadtegel 90 minuten nodig om een Prius met een batterij van
4,4 kWh op te laden. Ter vergelijking, een Tesla Supercharger (met stekker) kan een accu van
85 kilowattuur van een Tesla Model binnen een uur opladen. De laadduur is helaas nog niet
verbeterd maar het gemak wel.

4. Oplaadpaal scootmobielen en e-bikes in Harderwijk
In Harderwijk is op 19 februari een oplaadpaal voor scootmobielen en e-bikes in gebruik
gesteld op het plein voor Sportcomplex de Sypel. De gemeente maakt hiermee het
sportcomplex toegankelijker voor bestuurders van deze voertuigen, die bijvoorbeeld voor een
hydrotherapie naar het zwembad komen. Voor hen is zo’n paal met vier plaatsen heel handig.
Bron: Het Kontakt

5. PV-BTW ondernemer
Op het moment van schrijven hebben sommige van onze klanten het btw-bedrag van de PVinstallatie op hun rekening gestort gekregen. Op ons verzoek om ontheffing van het BTWondernemerschap hebben wij nog één reactie van de Belastingdienst ontvangen. Na het
vertrek van staatssecretaris Weekers is de Belastingdienst erg gespitst op uw banknummer.
Past het nummer bij de persoon? Daarom moeten sommigen een kopie van een recent
afschrift van de bank opsturen, samen met een kopie van een identiteitsbewijs met het BSNnummer en geboortedatum.

6. Zonnepanelenbedrijven gaan bij bosjes failliet
Waar het aan ligt is niet een twee drie aan te wijzen. Zijn er geen afnemers van zonnepanelen
meer, is de wetgeving veranderd, komt het door de subsidiestop? De solar shake-out gaat
volgens energiebusiness.nl gewoon door, in heel Nederland gaan solarbedrijven failliet.
Vervelend voor het bedrijf en voor de werknemers, vervelend voor de klanten die ze in de
steek laten. Is de solar-business op zijn retour of maakt de lentezon de mensen weer
enthousiast voor duurzame energie? Wie wint?

7. Agenda
•

Repaircafé bij Kringloop het Goed, 7 maart, 9.30 – 12.30

•

Zon op je dak. Open huis 8 maart 12.00 – 16.00 uur. De avond is bedoeld voor iedereen die
van plan is om zonnepanelen te plaatsen maar nog niet weet hoe dit gaat. De avond bij
Handicom Solar is gratis en vrijblijvend, wel opgeven

•

Tweede informatieavond over zonnepanelen, isoleren en de energiesubsidie. Bestemd voor
iedereen, met name voor de bewoners uit wijk Frankrijk/ Stadsdennen. Maandag 31 maart,
19.30 in CBS de Bron. Opgeven via de mail
Handicom Solar
Oranjelaan 29
3843 AA Harderwijk
0341 412629
solar@handicom.nl
www.handicomsolar.nl
Reageren? Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt
u een informatie avond bezoeken, stuur ons dan een mail.

