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De Woningstichting 
kiest voor zonnepanelen
WAGENINGEN - In 
het kader van groot 
onderhoud heeft 
de Woningstichting  
zonnepanelen 
aangebracht op zeven 
flats rondom de 
Rooseveltweg. 

Met de opgewekte energie 
van de zonnepanelen wordt 
het elektriciteitsverbruik 
van de gemeenschappelijke 
ruimten volledig gedekt. 
Dit zijn de eerste woonge-
bouwen van de Wonings-
tichting waar zonnepanelen 
worden toegepast. 

In totaal zijn er 312 zonne-
panelen geplaatst, verdeeld 
over de zeven flats (Roose-
veltweg, Brakelseweg en 
Kees Mulderweg). Het aan-
tal panelen per gebouw is 
gebaseerd op het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van 
de gemeenschappelijke 
ruimten. Alle zonnepanelen 
samen hebben een vermo-
gen van 79 kWp en produ-
ceren ongeveer 78.000 kWh 
per jaar. Hiermee wordt het 
totale elektriciteitsverbruik 
van de gemeenschappelijke 
ruimten, zoals gangverlich-
ting en liften, gedekt.

Duurzame en betaalbare 
woningen
De investering in de zonne-

panelen is gedaan door de 
Woningstichting. Dankzij de 
zonnepanelen zijn de maan-
delijkse elektriciteitskosten 
voor de gemeenschappelijke 
ruimten vrijwel nihil. Een 
groot deel van dit voordeel 
wordt doorgegeven aan de 
huurders via een verlaging 
van de servicekosten. 

Jerry Giesbers, hoofd Vast-
goed Beheer van de Wo-
ningstichting, legt uit: “De 
Woningstichting vindt het 
belangrijk om haar vastgoed 
te verduurzamen. Met de 
plaatsing van zonnepanelen 
op de flats aan de Roosevel-
tweg wordt nagenoeg al het 
collectieve elektriciteits-
verbruik van bijvoorbeeld 
liften en verlichting door de 
zon opgewekt. Door daar-
naast de servicekosten voor 

de huurder te verlagen, hel-
pen we de woningen betaal-
baar te houden voor onze 
huurders.”
Ook de huurders reageren 
enthousiast: “Leuk dat er 
een display in de algemene 
ruimte hangt waarop af te 
lezen is hoeveel energie we 
produceren. We kunnen 
nu zelf uitrekenen hoeveel 
wasmachines zouden kun-
nen draaien op onze opge-
wekte stroom”. 

Wethouder Lex Hoefsloot 
is trots op de Woningstich-
ting: “De Woningstichting 
bewijst met dit project eens 
te meer dat ze een echte Eco-
corporatie is. Ze neemt haar 
verantwoordelijkheid in het 
streven van Wageningen om 
klimaatneutraal te zijn in 
2030”

Met de plaatsing van zonnepanelen wordt nagenoeg al het 
collectieve elektriciteitsverbruik door de zon opgewekt.

MARE speelt ‘In Posities’ 
BENNEKOM - Toneelver-
eniging MARE speelt op 
woensdag 12 en donderdag 
13 maart ‘In Posities’ van 
Peter Aten. De voorstellin-
gen worden gehouden in 
theater Cultura en beginnen 
om 20.15 uur.

‘In Posities’ speelt zich ge-
lijktijdig in de zomer en vlak 
voor kerst af. Het stuk gaat 
over verhoudingen, de posi-
ties ten opzichte van elkaar. 
Ook iets wat in ons dagelijks 
leven speelt: mensen heb-
ben een bepaalde positie ten 
opzichte van elkaar. Peter 

Aten (hedendaags toneel-
schrijver en werkzaam als 
grafisch ontwerper voor tv 
omroepen) heeft inmiddels 
een indrukwekkende reeks 
toneelstukken op zijn naam 
staan. De dialogen zijn 
sterk, zijn stukken pittig en 
krachtig. Dit is de derde keer 
dat MARE een stuk van zijn 
hand opvoert. De tragikome-
die ‘In Posities’ staat onder 
regie van Hans Fuchs. 
Hugo aast op promotie en 
wil - voor een diner met zijn 
baas - goed voor de dag ko-
men met zijn vrouw Letty. 
Hij neemt haar mee naar 

een boutique voor een nieu-
we jurk. Als hij hoort dat 
zij zwanger is, dreigt er een 
breuk in hun relatie. 
Het diner verloopt drama-
tisch. Letty is misselijk en 
Otto en Lidewij vechten 
hun privéproblemen uit. De 
schrik slaat Hugo helemaal 
om het hart als hij eindelijk 
Letty’s moeder ontmoet…..

Een entreebewijs kost 12.50 
euro. Reserveren kan via 
Cultura, tel. 0318 672800. 
Meer informatie is te vin-
den op de website van Mare: 
www.mare-toneel.nl

Tevreden afvalscheiders 
in woonwijk Noordwest
WAGENINGEN - In Noord-
west wordt afval beter ge-
scheiden en is er minder 
restafval. Dat blijkt uit resul-
taten van een proefneming 
met ‘omgekeerd inzamelen’ 
in die wijk. GroenLinks 
vroeg in Noordwest wat de 
bewoners er zelf van von-
den.
 
“De proefneming is belang-
rijk, omdat er teveel bruik-
bare grondstoffen in de grij-
ze kliko verdwijnen”, vindt 
Adriana Hulsmann van 
GroenLinks. “Maar de bur-
gers moeten er ook tevreden 
over zijn. Daarom wilden 
we een evaluatie over het 
gemak voor de inwoners, 
vooral voor ouderen en min-

dervaliden die hun restafval 
moeilijk zelf weg kunnen 
brengen.”
Om de ervaringen uit eer-
ste hand te horen hielden 
leden van GroenLinks op 8 
februari een deurenquête in 
Noordwest. Hulsmann: “We 
hoorden dat de inwoners 
positief waren over hun wijk 
en over de afvalproef. 

Meer dan de helft vond de 
proef een goed initiatief. Wel 
vonden sommige mensen 
het vervelend om ver te lo-
pen met zwaar afval en wa-
ren de verzamelcontainers 
nogal eens vol of ze gingen 
moeilijk open. Dat leidde tot 
zwerfafval, doordat mensen 
hun zak dan naast de con-

tainer neerzetten.”
GroenLinks wethouder 
Hoefsloot vertelt dat er naar 
die klachten is geluisterd. 
“We proberen het met afval-
inzamelaar ACV op te los-
sen. In Noordwest worden 
de containers sinds februari 
vaker geleegd en er zijn op-
stapjes geplaatst bij contai-
ners die te hoog waren.”
 
Uit de deurenquête van 
GroenLinks bleek verder dat 
inwoners van Noordwest te-
vreden zijn over de rust, de 
ruimte en het open ontwerp 
van hun wijk. De volledige 
resultaten zijn beschikbaar 
bij Wim Haver van Groen-
Links, via wim.haverGL@
gmail.com 


