
 

 

Tweede nieuwsbrief 

Dit is de tweede nieuwsbrief die de werkgroep Duurzaamheid 
Nieuweschoot uitbrengt. Mocht u nog ideeën of vragen hebben dan 
kunt u hiervoor altijd terecht bij een van de werkgroepleden. 
 

Zonnepanelen 
Op dit moment heeft meer dan de helft van de 60 woningen in 
Nieuweschoot al zonnepanelen. Dit is een erg mooi resultaat voor ons 
dorp. Mocht u alsnog zonnepanelen willen, dan kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met Bespaarpartner. Zij komen dan vrijblijvend bij 
u langs om in uw specifieke situatie een offerte te doen. U hoeft 
alleen telefonisch een afspraak te maken met 0521-764012. 
 
Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Lykele Buwalda. 
 

Uitslag enquête 
In het kader van de aanleg van het zonnepark in Nieuweschoot door 
Shell, is er een toezegging gedaan door Shell om een bedrag van  
€ 50.000,- te investeren in Nieuweschoot. Dit bedrag dient besteed te 
worden aan de verduurzaming van het dorp Nieuweschoot. 
 
In juni heeft iedereen een enquête ontvangen met vragen over de 
wijze waarop we als dorp moeten omgaan verdeling van het te 
investeren bedrag. 
 
De uitkomst van de enquête is dat het dorp een duidelijke voorkeur 
heeft voor het investeren in duurzaamheid ten opzichte van 
biodiversiteit (80%-20%). Deze verdeling is duidelijk en dit wordt als 
uitgangspunt meegenomen bij de verdeling van de budgetten. 
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Daarnaast is ook een duidelijke voorkeur voor een collectieve inzet 
van de middelen ten opzichte van een individuele besteding (60%-
40%). Deze uitkomst betekent een individueel budget van ca. € 250,-. 
 
De werkgroep Duurzaamheid zal aan de slag gaan met de uitkomsten 
van de enquête, door de mogelijkheden te bekijken die aansluiten bij 
de huidige subsidiemogelijkheden vanuit overheid, provincie en 
gemeente als het gaat om het isoleren van de woningen.  
Ten aanzien van de collectieve inzet van de middelen zullen ook een 
aantal mogelijkheden worden uitgewerkt in het verlengde van de 
bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden en de uitkomsten 
van deze enquête.  
 
Voor wat betreft de biodiversiteit hebben we gevraagd wie er 
belangstelling heeft om deel te nemen in de werkgroep. Tot op heden 
hebben we maar 1 aanmelding mogen ontvangen. Wellicht heeft u in 
de vakantie hier nog over nagedacht en wilt u alsnog deelnemen. 
Opgeven hiervoor kan altijd nog! 
 

Wandeling op locatie zonnepark 
Bent u benieuwd hoe het zonnepark gebouwd wordt? Shell nodigt u 
uit voor een wandeling op locatie. Tijdens het bezoek zullen de 
richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus in acht 
worden genomen, zodat u op een veilige manier het zonnepark kunt 
bezoeken. 
 
Datum: 5 september 
Tijdstip: vanaf 15.30 uur 
 
Wilt u erbij zijn? Stuur dan een email naar communicatie@shell.com 
 

Website 

Meer informatie over de laatste stand van zaken in ons dorp zijn te 
vinden op onze website: https://nieuweschoot.info/ 

Gezamenlijk 
investeren 


