Zonnepanelen actie(s) MEVM
grandioos succes!
April 2016. Het Energieteam van Burgerinitiatief ‘Met
Elkaar Voor Mekaar’ (MEVM) heeft afgelopen jaren binnen
de Gemeente Sint-Michielsgestel in al haar 7 ‘kernen’ een
grandioos succes weten te behalen. In het totaal hebben
hier 124 gezinnen zonnepanelen aangeschaft via de door MEVM opgezette acties. Aan de basis van
dit succes lag een degelijke voorbereiding van een team van vrijwilligers uit de gemeente die met
elkaar de markt onderzocht hebben, en eerlijke, transparante en duidelijke adviezen hebben
gegeven aan hun medebewoners, dicht bij huis, in hun eigen woonkernen. Hierdoor zijn vele mensen
over de drempel van twijfel heen gestapt en met deze actie in zee gegaan. En met succes, afgelopen
jaar was een record jaar in termen van zonopbrengst, en mede daardoor heeft de gedane investering
goed en boven verwachting uitgepakt!
Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest als er niet van
alle kanten steun was gekomen voor deze actie. In
eerste instantie heeft de Gemeente SintMichielsgestel MEVM op gang geholpen met een
start subsidie, maar ook voor de specifieke ‘energie
besparing en zonnepanelen’ actie heeft de Gemeente
zich duidelijk uitgesproken en 1500 Euro subsidie
verstrekt. Deze ondersteuning maakte het mogelijk
om de noodzakelijke voorlichting in de diverse
kernen op een goede manier te organiseren en de
drempel laag te houden voor de medeburgers. In
totaal is het energieteam meerdere keren naar alle kernen getogen om uitleg en voorlichting te
verzorgen, en zijn kijk-zaterdagen georganiseerd om
mensen met elkaar bij elkaar te laten kijken en
ervaringen uit te laten wisselen over het waarom en
wanneer van zonnepanelen. Iedereen beseft maar al
te goed dat we maar één moeder aarde hebben en
dat we die niet uit mogen putten willen we deze in
een fatsoenlijke staat achterlaten voor onze kinderen
en kleinkinderen. De uitleg van het MEVM
energieteam tijdens de voorlichtingsavonden in de
kernen maakte duidelijk wat de voordelen waren op energetisch vlak, maar ook op financieel vlak was
er voor investeerders nogal wat te halen. Het bleek dat de grootste onzekerheid bij veel mensen met
de techniek van doen had. Immers zonnepanelen fabels zijn volop te lezen op internet, en het aanbod
is zo overweldigend dat door de bomen het bos snel wordt kwijtgeraakt, en een eenzame speurder
geeft dan spoedig de moed maar op.

We (mede burgers) hebben met het energieteam de
zaken degelijk uitgezocht. Met een gedetailleerd en
zorgvuldig selectie proces waarin we vele aspecten van
kwaliteit, techniek, garantie en montage mogelijkheden
mee hebben laten wegen is er gekozen voor een
bekwaam en betrouwbare leverancier. Dit proces
hebben we uitgelegd in ‘gewone mensen taal’ en dat
heeft blijkens de vele reacties een positieve invloed
gehad, en heeft het vertrouwen gegeven voor 124
huishoudens om nu wel in te stappen. Samen hebben
deze ca. 1700 zonnepanelen aangeschaft en produceren nu jaarlijks samen meer dan 400.000 KWh
aan stroom wat een geweldig mooie bijdrage levert aan de CO2 reductie van ons land. Dat MEVM er
een ‘bijzondere twist’ aan heeft gegeven door 1% korting op de aankoopprijs uit te laten betalen aan
verenigingen in de gemeente (naar eigen keuze van
de investeerder) heeft daarnaast een positieve
uitwerking gehad op het verenigingsleven. Immers
124 zonnepanelen installaties die gemiddeld ca 60
Euro uitgekeerd hebben is toch een totaal van ruim
8.500 Euro wat ten goede is gekomen aan de
verenigingen in onze gemeente.!
Wij willen daarom bij dezen alle investeerders, en de
Gemeente van harte danken voor het vertrouwen
wat ons geschonken is, en we zijn blij dat we positief
bij hebben kunnen dragen aan het versterken van de onderlinge verbindingen in onze gemeente.

