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Beste leden van Duurzaam Akkrum Nes, WELKOM BIJ 'OPGEWEKT' de nieuwe nieuwsbrief van DAN.  

Het bestuur is de afgelopen jaren druk geweest met de ontwikkeling van Leppagreide. Een aantal bestuursleden van DAN zit
namelijk ook in de stichting die Leppegreide ontwikkelt. Het wachten is nu nog op de laatste vergunningen voordat de Leppagreide
daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De bedoeling is dat ook andere onderwerpen in het kader van duurzaamheid aandacht gaan
krijgen, waarbij in verband met de hogere energieprijzen energievermindering in woonhuizen prioriteit krijgt. 

                              namens het bestuur.

Tot snel op de ALV van 25 November a.s.

VAN DE VOORZITTER HARRY HAITSMA
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Harry

GROOTSCHALIGE ENERGIE
De Leppagreide wacht op de laatste vergunningen om
met de bouw te kunnen starten. We hopen nog steeds
dat in het voorjaar van 2022  de bouw kan beginnen. De
afgelopen jaren is er  hard gewerkt door een paar
volhouders om dit mooie maar ook ingewikkelde project
van de grond te krijgen.  

Naast Leppagreide worden nog twee grote
energieprojecten opgestart. Dit in een samenwerking
met de energiecoöperaties Aengwirden en Aldeboarn
onder de vlag van de Heerenveense energiecoöperatie. 

ELECTRISCHE DEELAUTOS
DAN is bezig met het starten van een deelauto-project in
samenwerking met Energie van Ons. Helaas is de LEEF
subsidie van de gemeente Heerenveen niet aan ons
deelauto project toegekend. Uit de mini enquête onder
leden van de DAN bleek echter dat er voldoende
belangstelling is voor deelautos. De verwachting is dat
in het eerste kwartaal volgend jaar gestart wordt met
één of twee deelautos voor Akkrum en Nes. De mensen
die in de enquête hebben aangegeven hier interesse in
te hebben zullen binnenkort worden geïnformeerd over
de stand van zaken. U kunt zich via de DAN alsnog
aanmelden als geïnteresseerde zodat ook u de
informatie krijgt.

Gretha Oost



DUURZAAMHEID HUIZEN
In verband met de hoogte én de stijgende trend in de
energieprijzen zullen wij, als DAN,  de komende periode
extra aandacht aan duurzaamheid van huizen besteden.
Dit onderwerp zal, na afloop van de ledenvergadering op
25 november (vanaf ongeveer 20.30 uur) extra
aandacht krijgen. 

SCAN MET INFRAROODCAMERA
Duurzaam Akkrum Nes heeft de beschikking over een
infraroodcamera, die we de afgelopen jaren in de
winterperiode hebben gebruikt voor het scannen van
woningen op warmteverlies. We hopen ook deze winter
weer het scannen van woningen op verzoek op te
pakken.
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TOON JE INTERESSE!

Duurzaam Akkrum Nes
www.duurzaamakkrumnes.nl

OVERIG NIEUWS EN TIPS
Er wordt door het bestuur een communicatieplan opgesteld, waarin een periodieke nieuwsbrief en een nieuwe
website belangrijke pijlers zijn.
Op de ledenvergadering zullen een aantal nieuwe (aspirant) bestuursleden worden voorgesteld namelijk Gretha
Oost, Tineke Cazemier en Ewoud van den Berg.
TIP: Duurzame Huizen Route. Op 30 oktober en 6 november is er een duurzame huizenroute door de gemeente
Heerenveen. U kunt op deze dag huizen bezoeken die duurzaam zijn en waarover de eigenaar informatie
verstrekt. https://duurzamehuizenroute.nl/
We zijn in gesprek met de gemeente Heerenveen over energiecoaches. Dit is een belangrijke gemeentelijke
prioriteit om inwoners daadwerkelijk behulpzaam te zijn met het isoleren van hun woning en de mogelijkheid van
subsidies te bespreken. 
Begin dit jaar heeft DAN met de Actie zet’ m op 60 gestimuleerd om de verwarmingsketel op 60 graden te zetten
in plaats van 80 of 90 graden. Via www.zetmop60.nl wordt je geïnformeerd en per ketel geïnstrueerd om dit te
doen. Het scheelt tientallen euro’s in gasverbruik per jaar
TIP: Wil je de de biodiversiteit dit najaar een beetje helpen? Doe dit najaar eens niks in de tuin en maak de tuin
niet winterklaar. https://watzullenwenoubeleven.nl/doe-eens-niks-voor-de-biodiversiteit/ 
TIP: Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Leppagreide? Lees dan onze column 'Leppagreide Yn
'e Sinne' in het Middelpunt.

TOT SNEL OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 25 NOVEMBER A.S. OM 20.00 UUR
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