
VAN DE VOORZITTER…

Beste leden en andere belangstellenden,

Het is bijna zo ver! De voorbereidingen voor de aanbesteding van de

twee windmolens op de Maassluissedijk zijn in volle gang. Eind dit

jaar moeten onze collega coöperatie Windvogel en wij van het VEC

de aanbesteding rond hebben met Vestas (windmolens) en met

Stedin,die voor de bekabeling en afvoer van de opgewekte energie

moet zorgen.

Obligaties in Oeverwind

Dat betekent dat we nu obligaties aan de man brengen om ons

aandeel in lening en aandelenkapitaal in te brengen in de Oeverwind

Vlaardingen BV. Heel concreet is onze opdracht om nog een aantal

tonnen bij elkaar te brengen door de verkoop van obligaties door het

VEC aan geïnteresseerde leden en anderen, die interesse tonen in

een verantwoorde duurzame toekomst.

Naast de reguliere algemene ledenvergadering van 12 oktober

hebben we op 26 oktober speciaal voor niet leden een presentatie

gegeven over voordelen en mogelijkheden van het investeren in

groene energie.

Wilt u ook investeren?

De eerste berichten wijzen erop dat al veel mensen hebben

aangegeven mee te doen, maar we zijn er nog lang niet. Dus wil ik bij

deze iedereen, die dit leest, oproepen onze website te bezoeken,

waar u onder “wind” alles kunt vinden over het deelnemen aan het

project: Vlaardingse windmolens. Het is niet alleen goed voor het

milieu en het klimaat, maar ook nog eens goed voor uw portemonnee.

Ook uw familie, buren en kennissen kunnen deelnemen. Het VEC is

er voor Vlaardingers e.o.. Het doel is dat de opbrengsten van onze

acties zo veel mogelijk in deze regio blijven.

Uiteraard houden we u op de hoogte van deze actie.

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

U doet toch ook mee met

de klimaatmars?!
Nu is het moment om de politiek op te roepen een tandje bij te zetten

voor het klimaat! De afgelopen zomer heeft de natuur ons weer op

verschillende manieren laten zien dat de noodzaak om iets te doen

NU is. Grotere bosbranden, sterkere windhozen en nog

verwoestender overstromingen. Als wij geen haast maken met het

aanpassen van ons gedrag, dan ziet het ernaar uit dat de situatie op

korte termijn onhoudbaar wordt. Nu is het moment voor een extra

stap voor het klimaat.

Klimaattop in Glasgow

Wereldleiders, wetenschappers en klimaat specialisten komen begin

deze maand bij elkaar in Glasgow. De stemming laat te wensen

over. Landen zijn vooral bezig met het wijze van vingers, wie te

weinig doet, wiens schuld het is en wie zijn afspraken niet nakomt.

Een aantal landen hebben hun plannen wel wat aangescherpt maar

zelfs als die volgens planning worden uitgevoerd zal de

temperatuurstijging boven de twee graden uitkomen. Het moet echt

beter, maar een concrete stap van onze politici hebben we nog niet

gehoord. Daarom is nu het moment om meer aandacht voor het

klimaat te vragen.

Zo vragen we meer aandacht voor het klimaat

Als we met zijn allen de handen ineen slaan dan kunnen we

ongelooflijk veel. Dat hebben we keer op keer laten zien. Maar we

moeten het wel willen. Op zaterdag 6 november 2021 gaan mensen

over de hele wereld de straat op om de politici aan te sporen beter

samen te werken en meer haast te maken met de energietransitie. In

Nederland doen we dat met een grote klimaatmars in Amsterdam.

vanaf 13:00 uur op de Dam.

Ook vanuit Vlaardingen lopen wij mee in de klimaatmars

Ook uit Vlaardingen laten we weten dat het beter en sneller moet.

We gunnen onze jongeren ook een mooie wereld en een fijne

toekomst. Om dat aan onze politici te laten weten verzamelen

Vlaardingers zich op 6 november om 10:30 uur bij station Schiedam

Centrum. Op naar Amsterdam! Loopt u ook mee?

Cadeautje van € 70,-
De energieprijzen stijgen fors, dus het is nog noodzakelijker geworden

om zuinig om te gaan met energie. Met een cadeautje van € 70,--

wordt u op weg geholpen om stapjes te zetten. De enige voorwaarde

is: u bent eigenaar van een woning in de gemeente Vlaardingen.

Bij de Woonwijzerwinkel in Rotterdam kunt u digitaal een keuze

maken uit een aantal pakketten of u maakt uw eigen keuze en

ontvangt € 70 korting.

Een standaardpakket bestaat uit b.v. ledlampen, radiatorfolie,

brievenbus tochtafsluiter e.d. Het pakket wordt bij u thuisbezorgd! De

actie loopt nog tot eind van het jaar en Op = Op. De code om mee te

doen is: Vlaardingen 2021
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