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Beste nieuwsbrieflezer Oosterpoort Duurzaam,
Onze laatste informatieavond was op 13 januari, alweer 5 maanden geleden! De corona
heeft ook ons best dwars gezeten maar er is desondanks veel gebeurd. Er zijn in de
afgelopen periode veel nieuwe mensen actief geworden voor Oosterpoort Duurzaam, in
diverse teams. Elk team kan nog extra enthousiaste vrijwilligers gebruiken dus geef je op
en werk actief mee aan het verduurzamen van je eigen mooie Oosterpoort!
Actieve teams
Het Team Communicatie is lekker bezig met het maken van artikelen en interviews voor de
wijkkrant, nieuwsbrief, facebook en website. Daarmee is zeker een mooie basis gelegd voor alle
communicatie onderling en naar alle buurtgenoten die zo op de hoogte blijven wat Oosterpoort
Duurzaam doet en van plan is.
Team Groen heeft veel prachtige groene plannen ontwikkeld, lees alles hierover in deze
nieuwsbrief!
Het Team Technisch Advies zoekt dringend extra mensen, de aanvragen voor adviezen stromen
namelijk binnen. Het inloopspreekuur kon vanwege corona niet doorgaan, dus er is al een
inmailspreekuur ingesteld. Het voordeel is dat er nu duidelijke vragen worden gesteld die
concrete en uitgewerkte antwoorden-adviezen opleveren. Het duurt vaak wel een paar dagen
voordat die adviezen er zijn. Intussen staat Bé van der Heide er niet meer helemaal alleen voor,
Anke is bezig om zich in te werken voor het spreekuur. We willen dit team uitbreiden, vooral
mensen met affiniteit voor techniek en duurzaamheid en interesse om hierin meer te leren
kunnen we gebruiken. Je kan je net als Anke laten trainen tot Energiecoach, meer hierover in de
vacature Team Technisch Advies in deze nieuwsbrief.

Wat doet het Team stip op de horizon? Over De Toukomst en
een lokale energie coöperatie.
Na de informatieavond van 13 januari hebben zich ook een paar mensen aangemeld om mee te
denken met het team Stip. Subsidiemogelijkheden zijn onderzocht, contacten met de Hanze
Hogeschool en RUG zijn aangehaald, mogelijkheden van een lokale energie coöperatie worden
uitgezocht. Lees verder als je daar iets meer van wilt weten.
Toukomst
De Toukomst is een project van de provincie, met 100 miljoen in de kas. Dat wordt de komende
maanden verdeeld over ongeveer 10 projecten. Die kunnen over van alles gaan, over toerisme,
landschap, etc en ook over energietransitie. Bovenal gaat het over een duurzame toekomst van
Groningen. Wij hebben ons idee ingediend om overal zoveel mogelijk lokale energie op te
wekken en te beheren, en ook lokaal op te slaan. Zo lokaal mogelijk. De energie hoeft immers
niet meer van ver te komen. Er zijn 900 ideeën ingediend, die nu gebundeld zijn tot 50
onderwerpen. Wij (Gerard en Wim) praten mee met 3 onderwerpen. Dat gebeurt in
videomeetings online. In augustus leidt dat tot publicatie van mogelijke projecten, die ook aan
de Groningers worden voorgelegd. Pas in oktober valt er een besluit over welke projecten
worden gestart, dus niet alleen over energie, maar ook over werk, opleiding, toerisme etc.
Lokale energie coöperatie
We hebben het idee dat een lokale energie coöperatie stimulerend kan zijn voor een duurzame
Oosterpoort (en omgevende wijken). Energie van Ons is de energie coöperatie die de stroom
verwerkt van nu al meer dan 100 lokale energie coöperaties in het Noorden. Ook Grunneger
Power is daarbij aangesloten. We zijn dan ook met Grunneger Power in overleg hoe we zelf een
lokale energie coöperatie kunnen opzetten. Jullie horen daar meer van. Als je daarbij wilt
helpen, ben je welkom.

Team Groen
‘Gluren bij de buren; samen speuren naar groen in de buurt’
Dinsdag 23 juni was het zover. Na een
gedwongen Corona rustpauze hebben we
ons werk binnen Team Groen Oosterpoort
Duurzaam weer officieel hervat. De
schouw door de Oosterpoort vond plaats
onder begeleiding van Paulien Ex, onze
wandelexpert in Groningen. We begonnen
aan het Winschoterdiep bij het geveltuin
van Paulien.

Lees het artikel hier verder

Team Groen
Geveltuinen en boomtuinen
Geveltuinen en boomtuinen zijn
goed voor het klimaat in de stad. Wij
als Team Groen van Oosterpoort
Duurzaam willen immers meer
groen en minder steen! Behalve
positieve effecten voor het milieu
zoals waterregulering, schaduw in
de zomer, verkoeling van de grond,
meer zuurstofrijke planten en meer
biodiversiteit voor alle kleine
beestjes in en boven de grond heeft
meer groen in de stad ook een
positief effect op de mens en zijn
gezondheid. Maar daarnaast is het
gewoon ook heel erg mooi om te
zien en gewoon gezellig!
Lees het artikel hier verder

Vacature vrijwilliger Team Technisch Advies
Als vrijwilliger Team Technisch Advies kun je op verschillende vlakken en niveaus iets voor
jezelf en voor anderen betekenen. Je zal door onze groep vrijwilligers begeleid en ondersteund
worden.
Lees hier meer over de vacature

Tijdelijke verhoging subsidiebedragen Subsidie
energiebesparing eigen huis (SEEH).
Er is een tijdelijke verhoging van subsidiebedragen voor de energiebesparing van je eigen huis
(SEEH). De subsidie is tijdelijk met 10% verhoogd (van circa 20% naar circa 30% van de
investeringskosten) De minister wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen
zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.
Lees hier meer over de subsidie

Tips voor de zomer
In de Oosterpoorter van juni (pagina 9) schreven we een artikel met tips voor een lange droge
zomer in de Oosterpoort.
Lees het hier nog even terug

Alle nieuws en ontwikkelingen van Oosterpoort Duurzaam zijn te volgen op onze website, Facebook en
wijkkrant De Oosterpoorter. En natuurlijk periodiek via deze nieuwsbrief. Heb je deze nieuwsbrief
doorgestuurd gekregen en wil je hem in het vervolg zelf ontvangen, stuur dan een mail naar
info@oosterpoortduurzaam.nl

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u oosterpoortduurzaam@gmail.com toe aan uw adresboek.

