
HET VEC ZONNEDAK….
Sinds half maart dit jaar is het 1e collectieve zonnedak van het VEC 

in productie op het pand van Motexion. Er liggen 230 panelen en er 

zijn 34 deelnemers. Zo’n kleine tweeënhalve maand verder hebben 

we de 20.000 kWh opbrengst gepasseerd. Nog even en een derde 

van geprognosticeerde jaaropbrengst staat op de teller. Uiteraard 

komt dat doordat we in de langste dagen van het jaar zitten en in 

een periode met de meeste kans op zon. Maar het tempo zit er goed 

in en dat is mooi. 

We hebben bijna alle hobbels genomen en alle kosten op de rij voor 

het volgende dak en hopelijk kunnen we nu echt op korte termijn “de 

Koningin” openzetten voor de echte inschrijvingen. 

Weet  u een groot platdak, waarbij de eigenaar misschien mee wilt 

werken om het beschikbaar te stellen voor een collectief 

zonnedak,laat het ons weten en stuur een mailtje. 

. 

LEDEN AAN HET WOORD

Kalender:

5 juni 2019 - Presentatie bij het MKV 

(Maatschappelijke Kring Vlaardingen)

14 en 15 juni 2019 - Present Rondje 

Ambacht (Bethelkerk)

25 juni 2019 - Presentatie Rotary

2 juli 2019 - Infoavond bewoners 

Zuidbuurt over de windmolens

6 juli 2019 - Duurzaamheidsmarkt 

Drevenbuurt i.s.m. Buurtfeest

10 juli 2019 - Presentatie bij VvE 

platform Vlaardingen 

Je gaat je machteloos voelen als je beseft dat de 

klimaatverandering eraan komt en je zelf niet bij machte 

bent om er direct iets aan te doen.  

Je gaat je schuldig voelen als je denkt aan die kinderen die 

vrolijk door Vlaardingen lopen en jij er op dit moment er te 

weinig aan doet om hun toekomst ook vrolijk en mooi te 

maken.

Je voelt je behoorlijk hypocriet als je altijd maar vanalles en 

nog wat roept over wat er beter moet in Vlaardingen en 

daarbuiten en het je vervolgens niet lukt om je huis 

energieneutraal krijgen. Gewoon omdat het tegenzit. Te 

veel obstakels op het dak om genoeg zonnepanelen te 

kunnen leggen. Elke keer wel weer een andere kier of 

opening ontdekken in ons huis waardoor warmte ontsnapt. 

Nog even geen geld voor vervanging van apparaten omdat 

andere klussen nog net even voor moeten gaan.

Dan biedt het VEC voor de korte termijn voor mij uitkomst. 

Terwijl ik alles op een rijte zet om de juiste maatregelen te 

nemen om mijn huis toch energie neutraal te maken help ik 

deze club om Vlaardingen stappen te laten zetten naar een 

schone toekomst.. 

- Jochem van Abel

VAN DE VOORZITTER…

Beste Veccers, ons club is echt een klein bedrijf. 

Om onze ideële doelen te behalen, zijn er nogal wat processen nodig. 

Daarnaast vinden veel overleggen/bijeenkomsten plaats waar we ons 

VEC-geluid laten horen. 

Omdat VEC zowel zonprojecten als windprojecten heeft, wordt op 

meerdere “fronten” veel van VEC gevraagd. Daarom doe ik wederom 

een oproep op de leden om zich actief voor VEC in te zetten, want 

onze idealen vergen heel veel inzet die thans door een te kleine groep 

mensen wordt geleverd. Wij worden steeds meer gezien als een 

gewilde maatschappelijke partner op het gebied van energietransitie 

en er wordt ook vanuit de overheid een beroep op onze inzet gedaan. 

Meldt u aan als (incidentele) ondersteuner bij onze werkzaamheden!

Ik wil u ook graag inzicht geven in de belangrijkste (er zijn er nog veel 

meer) bijeenkomsten waarin het VEC vertegenwoordigd is:

-Het VITE is het overleg met gemeente Vlaardingen, de twee 

corporaties uit onze stad, Stedin, de Industriële kring Vlaardingen en 

de provincie ZH. Daarin wordt bekeken hoe de energietransitie in 

Vlaardingen de komende jaren gestalte krijgt en welke rol de 

verschillende partijen daarin kunnen en willen vervullen. 

-De integrale projectgroep Windpark Oeverwind komt maandelijks 

bijeen en bestaat uit de gemeente VL, het VEC, de Windvogel, 

Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Coöperatie Beheer Groengebieden, 

provincie ZH en het Hoogheemraadschap Delfland en werkt aan de 

ontwikkeling van de windmolens langs de Waterweg in het Oeverbos. 

-Overleg met de gemeente VL over onze wederzijdse belangen en de 

rollen die we spelen. Wij van mening dat er heel veel 

verantwoordelijkheden bij het VEC worden gelegd, die voor een 

behoorlijk deel te maken hebben met de uitvoering van gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid.

-Bestuurlijk overleg VEC en Windvogel vindt 6-wekelijks plaats en 

bespreekt de samenwerking en voortgang van de aanstaande bouw 

van de windmolens. 

-Bestuur overleg vindt maandelijks plaats en is erg gericht op 

communicatie over de lopende projecten op het gebied van Zon, Wind 

en Communicatie. Nog steeds winnen wij info in en gaan op bezoek bij 

specialisten om uiteindelijk een besluit nemen over de definitieve 

organisatieopzet. 

Ton van der Steen, voorzitter.
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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

mailto:info@vlaardingsenergiecollectief.nl
https://www.facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief/

