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Beste inwoners van Boven Pekela en Doorsneebuurt Nieuwe Pekela 

WEET U HET NOG: KNALLEN IN 2018! 
Daar begon de tekst mee van de nieuwsbrief in januari dit jaar. Er was een 

informatieavond die goed werd bezocht. Daar werd al aangekondigd dat er 

mogelijkheden waren voor subsidie. De gemeente heeft samen met de werkgroep  

de stichting Samen Energie Neutraal het plan laten opstellen. Daarna heeft de 

gemeente het plan ingediend voor de subsidie.  

  

Proeftuin Boven Pekela/Doorsneebuurt (tot aan de Ommelanderbrug) 

In januari 2019 zal een grote bewonersbijeenkomst worden 
gehouden waarin we het project toelichten. Voor nu, zijn we 
op zoek naar inwoners die deel willen nemen aan de pilot!. 

 
We starten met een proef van 10 tot 15 woningen die liggen in het projectgebied. Wilt 
u graag meedoen met de pilot, meldt u zich dan bij een van de werkgroepleden of via 
bovenpekelaenergieneutraal@gmail.com  
In deze proef gaan we met inwoners woningen voorbereiden op “aardgasvrij”wonen 
door middel van stap 1 en 2 (Z.O.Z.) . En uiteindelijk stap 3, waardoor we allemaal van 
het aardgas af zijn. 
 
We gaan uit van een periode van 7 jaar waarin de investering terug te verdienen is en 
waarbij de woonlasten niet stijgen. Als het meer kost, wordt daarvoor een extra 
bijdrage vanuit het subsidie verstrekt.  
Deelnemers aan de pilot ontvangen daarbovenop nog extra financiële ondersteuning; 
in ruil daarvoor overleggen we regelmatig hoe het gaat en hoe u het heeft ervaren, 
zodat we deze kennis in kunnen zetten voor een grotere groep Pekelders. 
In de proef wordt gekozen voor diverse woningtypes. Bij veel aanmeldingen kan het 
zijn dat er geloot wordt.  
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Wat houdt het in? 

Het plan om Boven Pekela en de Doorsneebuurt aardgasvrij te maken is gebaseerd op drie 
componenten: 

1. Aanschaf van een hybride warmtepomp in 
combinatie met kierdichting met als resultaat 
dat het aardgasgebruik minimaal gehalveerd 
wordt 

 
 
 

2. Compensatie van het extra verbruik van elektriciteit door de 
hybride warmtepomp via aanschaf van twaalf zonnepanelen op eigen 
dak of deelname in een zonne- of windpark 

 
 

3. Vergroening van het restgebruik van het gas. Het groengas zal 

met een innovatieve techniek geproduceerd worden in de 

regio met ingrediënten uit de regio. De wijk kan dan zonder 

aardgas. 

 

Werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal bovenpekelaenergieneutraal@gmail.com  

 
Robert de Jonge  Noorderkolonie 65   06-11320444 
Jacob Siepel   HB Hulsmanstraat I  32  06-40507088 
Elly Knevelman  HB Hulsmanstraat I 62  06-37444488 
Coen Oosterveld  Burg. Van Weringstraat 4  06-46096359 
Wilma Manenschijn  namens de gemeente Pekela 0597-617555 

 

Boven Pekela Energie 

Neutraal is een initiatief van 

Pekela Duurzaam 

Voor informatie en vragen 

kun je contact op nemen via 

info@pekeladuurzaam.nl.   

 

Zowel voor Pekela Duurzaam en Boven Pekela Energie Neutraal  zijn enthousiaste inwoners van 

harte welkom en kunnen zo, met ons samen, helpen om onze gemeente stukje bij beetje te 

verduurzamen. Ook als je maar incidenteel wilt inzetten, zijn we daar zeer blij mee. 

 
Meer informatie: 

www.pekeladuurzaam.nl menu: bovenpekela en https://www.facebook.com/bovenpekelaenergieneutraal  
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