
. 

NIEUWSBRIEF
Januari 2019

Vlaardings Energie Collectief

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is 

opgericht door en voor Vlaardingers met als 

doel zo veel mogelijk energie op te wekken met 

zonnepanelen en windmolens in Vlaardingen. 

Het opwekken van zon- en windenergie op 

Vlaardings grondgebied, daar gaat het om bij 

de projecten van de coöperatie. 

Wil je een bijdrage leveren en het Vlaardings

Energie Collectief tot een nog groter succes 

maken? Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Willem de Zwijgerlaan 49

3136 AR Vlaardingen

info@vlaardingsenergiecollectief.nl

facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief

VAN DE VOORZITTER…

Beste leden van het Vlaardings Energie Collectief,

Dit is het tweede nummer van onze nieuwsbrief in een nieuw 

jasje. Wij willen u op gezette tijden op de hoogte houden van de 

zaken waar het bestuur en onze werkgroepen mee bezig zijn.

Het VEC is niet meer weg te denken in Vlaardingen, maar onze 

naamsbekendheid is nog niet zo groot. Allereerst gaan we de 

stad nog meer informeren over het belang van groene energie.  

Ook staat ledengroei hoog op ons lijstje. Met meer leden staan 

we sterker en kunnen we op hetzelfde niveau praten met diverse 

andere partijen zoals gemeente, Hoogheemraadschap, 

Staatsbosbeheer en de vereniging van bedrijven, het IKV. 

In deze nieuwsbrief leest u van de werkgroep Wind over onze 

vorderingen in de lange weg naar het bouwen van de 

windmolens langs de waterkant.

Het bestuur is van plan begin maart weer een Algemene 

Ledenvergadering uit te schrijven. De juiste datum hoort u 

binnenkort. Ik hoop van harte dat u aanwezig kunt zijn.

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u goed wordt 

geïnformeerd door de inhoud van deze nieuwsbrief  nieuwe stijl.

- Ton van der Steen

OVER DE WIND….
Het Vlaardings Energie Collectief(VEC) wil starten met de 

bouw van twee windmolens in het Oeverbos die 100% schone 

energie leveren voor en door Vlaardingers.

De twee burgerwindmolens in het Oeverbos worden in één lijn 

gebouwd met de twee bestaande windmolens in de 

Koggehaven. In het Oeverbos is ruimte voor windenergie en 

dat sluit mooi aan bij de plannen voor een duurzaam en groen 

gebied ten westen van Vlaardingen: Nieuw Waterland. Dit 

waterrijke gebied langs de rivier wordt de komende jaren 

opnieuw ingericht.

Blankenburgverbinding

In de toekomst is er plek voor nog meer windmolens in het 

Oeverbos. Nu is echter de Blankenburgverbinding A24 in 

aanleg, waardoor andere ruimtelijke ontwikkelingen even 

moeten wachten. De aanleg van de tunnel duurt tot 2024. 

De vergunning vraagt de coöperatie in dit voorjaar aan en als 

deze wordt toegekend, kan de bouw in januari 2020 starten. 

Daarvoor wordt het plan getoetst op alle effecten voor de 

natuur en de omwonenden via een milieueffectrapportage 

(MER). 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen als de 

aanvraag voor de vergunning ter inzage ligt. Naar verwachting 

is dit in april 2019.

- Piet Sinke 

LEDEN AAN HET WOORD

Nog maar een kleine 60 

certificaten beschikbaar!

Meld u zich dus nu snel aan 

voor deelname.

U kunt aanmelden op 

www.vlaardingsenergiecollectie

f.nl/aanmelden

Als u zich al heeft aangemeld 

voor deelname, maar dat nog 

niet definitief heeft gemaakt, 

doe dit dan zo snel mogelijk!

ZONNEPANELEN DOEN IETS MET JE…

Afval scheiden, minder met het vliegtuig op vakantie, een druppel op een gloeiende plaat. De industrie kan 

écht het verschil maken, dus waarom prutsen als het toch nauwelijks iets uitmaakt?  Nog niet zo lang geleden 

zat ik er zo in. Zonnepanelen, waarom zou ik het doen? Maar met een rente van bijna nul werd dat min of meer bij 

toeval: waarom zou ik het niet doen? Er zitten wat risico’s aan, maar het levert meer op dan sparen.

Even later lagen er 10 panelen op mijn dak, en kreeg ik inzicht in mijn elektriciteitsverbruik. Oeps, mijn eigen gedrag liet aardig te 

wensen over. Dus gordijnen dicht, lampen uit en de thermostaat een graadje lager.  Mijn panelen draaien na 2 jaar nog zonder 

verlies!

Op een duurzaamheidsavond in de Windwijzer hoorde ik van de voordelen van een “speedcomfort ventilator”. Mijn gasverbruik is 

minder  geworden en mijn werkkamer lekker warm. Binnenkort krijg ik een offerte voor een hybride warmtepomp.  Dat kan weer een 

aardig rendement opleveren. Enne… wat te denken van afval scheiden en wat minder vlees eten. Het blijft natuurlijk een druppel op 

een gloeiende plaat, maar de zonnepanelen hebben mij vooral winst en comfort gebracht. En een prettig gevoel dat ik mijn steentje 

bijdraag voor het klimaat!

- Marianne Rots 
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