
Nieuwsbrief nr 11 december  2018
Dit is de elfde nieuwsbrief van de Energie Coöperatie Ten Boer in 2018. De ontwikkelingen van de ECTB zijn ook te 
volgen op de website www.ectb.nl 

  Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief is voor ons als bestuur een van de middelen om leden en belangstellenden op de 
hoogte te houden over alles wat speelt rondom onze coöperatie. Van verschillende kanten hebben we gehoord 
dat dit wordt gewaardeerd en de brief ook wordt gelezen. We zijn voornemens de samenstelling van de brief in 
2019 te continueren.
Als er wensen zijn over specifieke informatie dat horen we dat graag.
De zorg voor de lay-out van de website, de brief  en ons foldermateriaal is in goede handen van Henk Tuinema van 
CorfuDesign.

  Zonnepark Fledderbosch
Het proces om te komen tot een groot zonnepark vordert. Over allerlei zaken is veel en zorgvuldig overleg nodig. 
Zoals bekend opteert de ECTB voor mede-eigenaarschap van het park in nauwe samenwerking met de verschil-
lende dorpsverenigingen. Begin 2019 zal er meer bekend zijn over de voortgang. Bronnen VanOns ondersteunt en 
ontzorgt de ECTB hierbij.

  Tweede dakproject
We hopen begin 2019 meer duidelijkheid te hebben over de aanpassing van het overheidsbeleid met betrekking 
tot de postcoderoosregeling. De ECTB wil dan weer actiever  worden met het werven van deelnemers. Belangstel-
lenden kunnen zich nu ook al aanmelden.

  Folders
De nieuwe folders over de ECTB zijn via info@ectb.nl aan te vragen. Wij zorgen dan dat ze zo spoedig mogelijk 
in uw bezit komen. Als u onze folders op grote of kleine bijeenkomsten in de voormalige gemeente ten Boer ver-
spreidt, draagt dit bij tot grotere bekendheid van onze coöperatie. Ons werkgebied beslaat alle postcodes in de 
voormalige gemeente Ten Boer plus een deel van Slochteren waar Overschild onder valt.

  Deelauto en laadpaal
Samen met Grunneger Power wordt nagegaan of het mogelijk is een elektrische deelauto in Ten Boer te plaatsen 
op een vaste gereserveerde parkeerplaats bij het (voormalige) gemeentehuis. Mensen die hiervoor belangstelling 
hebben kunnen dit via info@ectb.nl te kennen geven.

  Publiciteit
Het interview over de ECTB in de Garmer en Thesinger express is ook te lezen op https://gentexpress.nl/home/
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  Het gerucht gaat dat…
in Ten Boer de 177 panelen op een dak liggen waar asbest in verwerkt is. Het dak is asbestvrij en de panelen blijven 
daar 20 jaar liggen. We hopen dat hiermee het gerucht ontzenuwd is.

  Snel internet
Niet direct een bericht over zonne-energie, maar we vinden deze ontwikkeling belangrijk genoeg om er in deze 
nieuwsbrief ruimte voor te maken.
Snel Internet Groningen inventariseert de komende tijd in Ten Boer wie een gratis aansluiting op haar breedband-
verbinding wenst. In totaal komen 200 adressen in Ten Boer in aanmerking voor zo’n aansluiting. Wilt u hier meer 
over weten of controleren of u op uw adres mee kunt doen, kijk dan op www.snelinternetgroningen.nl.
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