Do n de r dag 3 1 ja n u a ri 0 8
N um m e r 1

De VOEW – hoezo?

De VOEW – intentie

Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van de
VOEW, de Vereniging Ontwikkeling Exploitatie
Warmtenet. De komende tijd zal er ongeveer
eenmaal per 3 weken een nieuwsbrief
uitgebracht worden.

Samen met Vitens stelt het projectteam een
intentieverklaring op. De intentieverklaring is
van belang voor Vitens om hen te laten zien
dat wij serieus hun aanbod onderzoeken. Die
verklaring is verder bedoeld om zoveel
informatie te verzamelen dat de BEL een
gefundeerde keuze kan maken om het aanbod
van Vitens te beoordelen. Er is veel werk te
doen, waarvoor actieve werkgroepen met
VOEW-leden onmisbaar zijn.

De vereniging is op 14 januari j.l. opgericht
door 21 wijkbewoners om te onderzoeken of
het mogelijk is het warmtenet over te nemen
van Vitens.
Vorig jaar heeft Vitens het BEL bestuur
benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd is
in het overnemen van het warmtenet. Vitens
wil de het warmtenet kwijt omdat deze manier
van warmtelevering niet past bij hun algemene
doelstellingen. De BEL heeft vervolgens de WEI
(Werkgroep Energie en Installaties) gevraagd
om haar hierover te adviseren. Er zijn 4
mannen aan de slag gegaan in een WEIprojectteam.
Het
projectteam
heeft
gesprekken gevoerd met Vitens waarin een
open en prettige sfeer heerste. Echter, Vitens
heeft recentelijk aangegeven nu wel concreet
te willen weten of “wij” serieus geïnteresseerd
zijn in de overname van het warmtenet. Reden
voor het projectteam om te polsen bij
bewoners of er draagvlak is om het warmtenet
te exploiteren middels een nieuw te starten,
wijkgebonden Warmtenetbedrijf. Dit is gedaan
via bewonersavonden in de wijk, per hof.
Hierop is overwegend positief gereageerd.
Daarom is op 14 januari j.l de informele
Vereniging Ontwikkeling Exploitatie Warmtenet
opgericht (kortweg V0EW)

Zij maken een bedrijfsplan, stellen de
overnameprijs vast en brengen de technische
mogelijkheden in kaart. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is het niet-meer-dananders principe. Dit betekent dat de prijs voor
de warmte niet hoger mag zijn dan het tarief
van een HR-Combi ketel.
Er is een belangrijk artikel in de intentieverklaring opgenomen. Ook als de overname
niet doorgaat blijft de BEL aan de onderhandelingstafel met Vitens. Zij kan dan meepraten
over voorwaarden voor de overname door een
derde partij.
De intentieverklaring is nog in ontwikkeling.
Zie hiervoor ook www.voew.nl

Ondanks haar korte bestaan heeft de VOEW
al een eigen website (met dank aan Apert
Internet) Neem eens een kijkje.
Meld je meteen aan als lid!
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De werkgroepen
Binnen de VOEW zijn 4 werkgroepen actief. De
leden van deze werkgroepen wonen allemaal
in Lanxmeer en je kent er vast wel één. Heb je
vragen? Spreek ze gerust eens aan en stel je
vraag. Je kan overigens ook een vraag stellen
via de website via de button “contact”
Het bestuur van de VOEW bestaat uit Fons
Bazelmans, Frans Westendorp, Jan Hanhart en
Han Sloots.
In de financiële werkgroep zitten Marc Uildriks,
Ad van der Ven, Gerwin Verschuur en Han
Sloots.
Technische zaken worden onderzocht door
Maarten Bartholomeus, Huub van Beurden,
Siebe Schootstra, Bernard Overgoor en Frans
Westendorp.
Hannie en Jan Hanhart
kwesties uitzoeken.

zullen

juridische

De communicatie naar bewoners wordt
verzorgd door Jan Theunissen, Ric Pieters,
Pieter Meijer, Nadine Vossebeld en Fons
Bazelmans.
De juridische werkgroep zoekt nog leden om
te helpen bij contracten, notariële aktes en
rechtsvormen. Alle hulp is zeer welkom. Neem
hiervoor contact op met Jan Hanhart of geef je
op via het contactformulier op de website.

Word lid – het waarom
Je kunt lid worden van de VOEW. Het
lidmaatschap kost € 7,50 per persoon. Het
geld wordt gebruikt om administratieve kosten
te dekken. Voor ons is het ledental belangrijk.
Het is een manier om te peilen hoe groot de
belangstelling voor overname van het
warmtenet is.

Je wordt lid door op de website te kiezen voor
de button “lid worden”. Je kan ook mailen naar
redactie@voew.nl.
Dus
ga
snel
naar
www.voew.nl
De eerstvolgende vergadering van VOEW voor
leden en belangstellenden is op dinsdag 5
februari a.s. om 20.00 uur bij het
projectkantoor bij Bartje.

Vraag & Antwoord
Vraag: Wie neemt nu eigenlijk het Warmtenet
over en hoe gaat dat in zijn werk?

Antwoord: Vitens heeft het warmtenet aan de
BEL ter overname aangeboden. De WEI
ontwikkelt
een
bedrijfsplan
voor
een
wijkgebonden exploitatiebedrijf, trekt mensen
en middelen aan en biedt dit aan de BEL aan.
De BEL kan daar JA of NEE op zeggen. Daartoe
is een “projectteam Warmtenet” binnen de WEI
ingesteld. Deze projectgroep heeft tot nu toe
informatie verzameld en heeft de communicatie met de wijk opgestart. Zou de WEI dat
niet meteen opgepakt hebben, dan had de BEL
uiteindelijk alleen maar NEE kunnen zeggen.
Zegt de BEL middels een besluit van de
algemene ledenvergadering JA op het uitgewerkte voorstel van het Projectteam, dan
richten de betrokken wijkbewoners het
warmtenetbedrijf op. Met dit bedrijf sluit
Vitens een overnamecontract.
De binding met de wijk is personeel en
statutair. Personeel omdat de wijk wordt
bestuurd door BEL-leden. Statutair middels
een koppeling met artikel 2 van de BELstatuten en middels regeling van inspraak en
medezeggenschap.
Kijk

voor

meer

www.voew.nl.

“Vraag

&
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op
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