
 

 
 
Projecten voor een leefbare toekomst 
Uitnodiging voor een avond over energiebesparing 

Op 26 juni organiseert de werkgroep Duurzaam Diepenveen in de 
Hof van Salland (aanvang 20.00 uur) een avond over woningisolatie 
en beperking van energielasten. Door deskundigen wordt u 
bijgepraat over de mogelijkheden voor uw huis en er is ook 
materiaal te zien van recente isolatieprojecten. U bent van harte 
welkom! 

Gratis warmte opname van uw huis! 

In mei maakt energieadviseur Ron Stet gratis een warmte opname 
van de voorgevel van uw huis, om zichtbaar te maken of/dat het 
nodig is om beter te isoleren en zo te besparen op uw energie-
rekening. Tijdens de energieavond op 26 juni volgt uitleg over de 
resultaten. Als u dat wilt, kunnen vervolgens – tegen betaling – 
meer opnames en een adviesrapport van uw woning gemaakt 
worden.  

Wie zo'n gratis opname wil laten maken, kan zich (uiterlijk        
31 mei) aanmelden bij: Ron Stet, tel. 546778 of 0683225784 of 
per email info@doktercoen.nl 

 

Wij zoeken contact!  Zaterdag 19 mei op de Lentefair 

De werkgroep Duurzaam Diepenveen staat met een stand op de 
Lentefair die op 19 mei van 12.00 tot 17.00 uur wordt gehouden in 
de tuin van de pastorie achter de dorpskerk. Graag praten we 
iedereen bij over onze activiteiten.  

Onze thema’s zijn zonne-energie, energiebesparing door isolatie, 
vervoer/mobiliteit , regenwaterafkoppeling, zuinig met water en 
lokaal/regionaal voedsel.  

Energieadviseurs zullen beschikbaar zijn om uw vragen te 
beantwoorden. 

Organisatie 

Een jaar geleden startte Ons Diepenveen 2020. Veel inwoners van 
Diepenveen vinden duurzaamheid belangrijk maar nog wel 
ingewikkeld. De werkgroep Duurzaam Diepenveen wil hen 
ontzorgen en organiseert daarom diverse activiteiten. Tot nu toe: 
een avond over zonnepanelen en een Open Huizen Route langs 
duurzame projecten in ons dorp. Op 26 juni volgt de avond over 
energiebesparing en later dit jaar activiteiten m.b.t. mobiliteit, 
regenwater-afkoppeling / zuinig zijn met drinkwater, het 
zonnenpanelenproject met Stichting Zon Deventer (vervolg) en 
mogelijk opnieuw een fietsroute langs bewoners en ondernemers 
die hun ervaringen met u willen delen. 

Website 

Kijk op onze website http://www.duurzaamdiepenveen.nl 



Doe  met ons mee! 

Meld u aan via de website voor toezending van onze nieuwsbrief. 
Dan mist u de aankondiging van onze activiteiten niet en kunt u 
suggesties voor activiteiten doorgeven. Kortom, denk en doe mee 
en kijk hoe u zelf kunt bijdragen aan een duurzamer samenleving. 
Wij proberen daarbij te helpen door kennis met u te delen en 
projecten te ontwikkelen. 

Elektrisch vervoer 

Autobedrijf Kemper had op 24 maart een elektrische auto 
klaarstaan en door Lammertink Tweewielers zijn tijdens de Open 
Huizen Route elektrische fietsen beschikbaar gesteld voor een 
proefrit.  Op onderstaande foto zien we wethouder Duurzaamheid, 
Jos Pierey die zich daarover laat informeren. 

 

Zonnepanelen 

Door forse prijsdalingen is het nu mogelijk om zonnepanelen in 
minder dan tien jaar terug te verdienen. Ze hebben een gegaran-
deerde levensduur van 25 jaar. De prijzen van fossiele energie 
blijven stijgen. Een belangrijk aspect is de “ontzorging” bij de 
aanschaf. Het gaat daarbij om voorlichting, levering en installatie, 
garanties op de uitvoering en kwaliteitscontrole op de materialen en 
het installatieproces. Om dit mogelijk te maken, sluiten we ons aan 
bij de collectieve aankoop door de Stichting Zon Deventer 
www.zondeventer.nl, die een compleet installatieproces heeft 
ontwikkeld. In maart hebben al tien inwoners van Diepenveen zich 
aangemeld. Zij krijgen de panelen binnenkort geleverd. 

       
Wie zijn wij? 

Ons Diepenveen is een activiteit die voortvloeit uit de Deventer 
wijkaanpak Deventer Buiten. Vorig jaar hebben bewoners duidelijk 
gemaakt welke zaken in ons dorp belangrijk zijn. Op basis daarvan 
zijn werkgroepen gestart onder de vlag “Ons Diepenveen 2020” . 
Op de website www.onsdiepenveen2020.nl  vindt u meer informatie. 

De werkgroep Duurzaam Diepenveen bestaat uit: Bouwine 
Lokkerbol, Klaartje Arntzen, Agnes Brinkhof, Fred de Haan, Koos 
Visscher, Fokko Wedda, Peter van Woerden, Jan Weggemans en 
Pieter Parmentier. 


