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Inleiding:  door de voorzitter 

Beste mensen, 

 

In dit nieuwe jaar wil ik graag even stilstaan bij 2018. Organisatorisch is er nogal wat 

veranderd bij onze vereniging. Josefien Tegelaers, onze secretaris en penningmeester, 

heeft besloten om te stoppen met haar werk voor Veldhoven Duurzaam. Josefien is 

één van de oprichters en één van de meest ervaren bestuursleden en heeft zich jaren 

met hart en ziel ingezet voor onze vereniging. Als dank voor alle inzet is Josefien 

benoemd tot erelid van de vereniging. 

Sinds we als bestuur begonnen zijn met Veldhoven Duurzaam is er veel veranderd. 

Het werkveld is behoorlijk uitgebreid en de verwachting is dat ons werkveld eerder groter dan kleiner zal 

worden gezien de plannen van onze regering. Besloten is daarom, om de functies van secretaris en 

penningmeester niet meer bij één persoon onder te brengen en is het bestuur uitgebreid met secretaris: 

Mieke van de Weijer en penningmeester: Marieke van Wijnen.  

Verder is besloten om het bestuur uit te breiden met een vertegenwoordiger van het Webteam. Onze 

website is het gezicht van Veldhoven Duurzaam, en vaak het eerste contact van een bewoner met VD. 

Belangrijk is dat de website helder weergeeft wat men van ons kan verwachten, dit eenvoudig kan vinden 

en dat er geen oud nieuws op staat. Om deze reden is Johan Vlagsma ons bestuur komen versterken. 

Samengevat ziet het nieuwe bestuur er als volgt uit: 

 Secretaris   : Mieke van de Weijer 

 Penningmeester  : Marieke van Wijnen 

 Webteam   : Johan Vlagsma 

 Vicevoorzitter   : Ad van Rooij 

 Voorzitter   : Ton Knaapen 

Johan, Marieke en Mieke stellen zich onderaan de nieuwsbrief even kort voor.  

Verder zijn we weer druk bezig met ons voorjaarsprogramma dat vooral in het teken staat van 

zonnepanelen. Op Zonnepark Welschap is erg hard gewerkt aan de constructie van 11500 panelen, en het 

ziet er inmiddels prachtig uit. Ik denk dat iedereen wel eens langs de oude zweefvliegbaan rijdt, en ziet dat 

daar het landschap inmiddels gevuld is met zonnepanelen. Ook zijn onze adviseurs veelvuldig op pad 

geweest om bewoners te helpen bij de aanschaf van zonnepanelen op hun eigen dak. 
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De dienst waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt is de “warmteverlies analyse”. Met onze 

warmtebeeldcamera gaan onze vrijwilligers bij mensen op bezoek om te speuren naar warmtelekken in de 

woning en om een inschatting te maken van de warmteverliezen. Op basis hiervan kun je dan ongeveer 

berekenen wat een verbetering kan opleveren. Helaas kunnen we deze meting uitsluitend uitvoeren in de 

wintermaanden als het buiten voldoende koud is. Door de vele aanvragen merken we ook dat we aan de 

grens komen van wat we kunnen doen met één camera. Sommige bewoners hebben al gevraagd of ze de 

camera kunnen lenen. Helaas mag dat niet want we hebben deze camera in bruikleen van de gemeente 

Veldhoven en daarbij is afgesproken dat de camera alleen door speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers 

mag worden gebruikt. 

Om deze reden is besloten om een extra camera aan te schaffen, een CAT60 mobiel met een ingebouwde 

FLIR camera. Zie een beschrijving verderop in deze nieuwsbrief. Deze camera heeft niet de kwaliteit van 

onze Festo camera, maar is prima in staat om vergelijkbare metingen te doen, en is binnenkort voor onze 

leden te leen bij de vereniging.  

Ik hoop u weer te zien op één van onze presentaties in het voorjaar, de eerste staat gepland voor 8 april in 

d’ Ouwe school in Oerle, details volgen nog. 

Ik wens u een mooi en voorspoedig 2019 

Ton Knaapen 

Zonnepark Welschap  

Meedoen aan Zonnepark Welschap kan nog steeds! 

In de afgelopen maanden is er erg hard gewerkt aan de bouw van Zonnepark Welschap. De complete 

constructie is gereed en alle 11.040 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De bouw van het park is nagenoeg 

afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de aansluiting van het park op het stroomnet. Volgens de planning is dit 

in de tweede helft van maart gereed. Als u langs vliegbasis Eindhoven rijdt, richting Veldhoven, kunt u het 

zonnepark mooi zien liggen! 
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Meer dan 700 huishoudens nemen al deel aan Coöperatie Zonnepark Welschap. Het merendeel van de 

zonnepanelen is verkocht. Er is echter nog een aantal panelen beschikbaar, u kunt dus nog steeds 

deelnemen aan Zonnepark Welschap! Dit is vooral gunstig als u geen zonnepanelen op eigen dak kunt of 

wilt leggen. Bijvoorbeeld als u in een huurhuis of appartement woont, of als u teveel schaduw op uw eigen 

dak heeft.  

Op www.zonneparkwelschap.nl vindt u alle informatie over het zonnepark. Voor iedereen die interesse 

heeft in Zonnepark Welschap en graag meer informatie wil hebben of met vragen zit, organiseren we 

binnenkort 2 informatiebijeenkomsten: 

Op donderdag 21 februari in de Raadzaal van de gemeente Veldhoven, voor inwoners van 

Veldhoven 

19.15 – 21.00 uur Aanmelding verplicht ivm organisatie, via deze LINK 

Op zaterdag 23 februari op Vliegbasis Eindhoven, voor inwoners van alle deelnemende 

postcodegebieden van omliggende gemeenten 

Twee sessies: 10.00 – 11.30 uur en 11.30 – 13.00 uur  

Aanmelding verplicht ivm organisatie, via www.zonneparkwelschap.nl 

Tijdens de informatie bijeenkomsten wordt deelname aan Zonnepark Welschap toegelicht en kunt u 

natuurlijk vragen stellen. We laten u zien dat de terugverdientijd op de investering in het zonnepark 

vergelijkbaar is met zonnepanelen op eigen dak. En dat het nog steeds gunstig is om deel te nemen aan 

Zonnepark Welschap, ondanks de veranderingen in energieprijzen. De regering heeft namelijk in het 

recente klimaatakkoord opgenomen dat de investeringszekerheid in postcoderoosprojecten wordt 

gewaarborgd. Op www.zonneparkwelschap.nl. vindt u ook het Welschap Weblog met foto’s van de bouw 

van het park. 

 

Themabijeenkomst “Je huis verduurzamen en waar begin je” in d’ Ouwe School op 8 april 2019 

 
Het is weer enkele jaren geleden dat we werden uitgenodigd op de jaarvergadering van de wijkvereniging 
van Oerle. Het onderwerp van die avond betrof aanschaf zonnepanelen en de daaraan gerelateerde 
onderwerpen.  De invulling van die avond werd door beide partijen als zeer prettig  en leerzaam ervaren.  
Sinds die tijd heeft Veldhoven Duurzaam in het kader van verduurzaming ingrijpende veranderingen en 
uitbreidingen ondergaan. Was onze eerste voorlichting vooral gericht op het proces van aanschaf van 
zonnepanelen en de daarbij horende kennis is er nu sprake van een doorontwikkeling waarbij Veldhoven 
Duurzaam advies geeft in een totaal pakket van verduurzaming v.w.b. het afbouwen van verbruik van 
fossiele brandstoffen. 
 

http://www.zonneparkwelschap.nl/
https://goo.gl/forms/zxnJMWthutvJdMgy1
http://www.zonneparkwelschap.nl/
http://www.zonneparkwelschap.nl/
http://zonneparkwelschap.nl/welschap-weblog/
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Aan de wens van de wijkvereniging om bijdrage te leveren aan een discussie omtrent de mogelijkheden en 
onmogelijkheden die ieder van ons en/of de wijk in het bijzonder kan leveren om te komen tot 
verduurzaming, geven wij graag gehoor. 
Er zal op deze avond niet zozeer worden ingegaan op de technische kant en de daaruit te nemen 
maatregelen van verduurzaming. Wel zal aan de hand van de onderwerpen Energieprofiel, 
Isolatie/Ventilatie, Zonnepanelen, Warmtepompen, CV inregelen een inzicht gegeven worden welke 
stappen een ieder kan nemen en waarmee rekening moet worden gehouden. Inhoudelijke m.n. technische 
vragen willen we graag met ieder afzonderlijk doornemen op een later tijdstip. Hiervoor kunt U een afspraak 
maken via de website. 
De bijeenkomst vindt plaats in aansluiting op de jaarvergadering van 8 April 2019  in d’ Ouwe School. 
Nadere berichtgeving volgt nog of deze bijeenkomst breder zal worden opengesteld. 
 
Ad van Rooij. 
 
Voorstellen nieuwe Bestuursleden 

 

Johan Vlagsma 

Ik ben bezorgd over global warming en het uitputten van de fossiele brandstoffen door 

mensenwerk. Ik wil de wereld een beetje beter achterlaten voor onze dochters en hun 

generatie en voel me verantwoordelijk een steentje bij te dragen. Ik denk dat het delen 

van praktische kennis en ervaring over het zuiniger omgaan met onze aarde veel 

mensen kan helpen dat ook te doen en de beste beslissingen te nemen voor hun 

eigen situatie. 

 

Voor onszelf probeer ik ons gasverbruik te reduceren door Zonnepanelen, inductiekoken, isoleren, HR++ 

glas en nog een aantal onderhanden projecten (nu op -30%). Mijn doel is voor het grootste deel in onze 

warmte behoefte te voorzien met een warmtepomp. Ik probeer ons brandstof verbruik met de auto te 

verminderen door een plugin-hybrid te rijden en meer te fietsen (nu op -60%). Ik probeer de duurzame 

boodschap uit te dragen in mijn directe omgeving tot ze bijna gek van me worden ;-) Veldhoven Duurzaam 

biedt me een platform voor zowel leren als delen van kennis op het gebied van duurzaamheid. En verder is 

het gewoon een leuke club van enthousiaste dorpsgenoten. 

Binnen Veldhoven Duurzaam zet ik mijn ICT kennis en mijn ervaring met websites in om 

https://veldhovenduurzaam.nl verder uit te bouwen en onderhouden. De site is een belangrijk 

gereedschap voor de vereniging om te communiceren met geïnteresseerde Veldhovenaren en om het werk 

van Veldhoven Duurzaam zo makkelijk mogelijk te maken. Meer hulp en enthousiasme is altijd welkom 

binnen onze vereniging. Voor vragen kun je me bereiken via mailto:johan@vlagsma.net 

 

Marieke van Wijnen 

Hallo, mijn naam is Marieke van Wijnen en sinds het najaar van 2018 ben ik 

penningmeester bij Veldhoven Duurzaam. Al heel veel jaren draag ik duurzaamheid 

een warm hart toe en in oktober ben ik lid geworden van Veldhoven Duurzaam. Toen 

zijn Aad Zwinkels en ik namens Veldhoven Duurzaam begonnen met het opzetten van 

Zonnepark Welschap op vliegbasis Eindhoven, samen met 

duurzaamheidsverenigingen uit Eindhoven, Best, Oirschot en de Kempen.  

  

https://veldhovenduurzaam.nl/
mailto:johan@vlagsma.net


www.veldhovenduurzaam.nl          Bankrekeningnummer: NL81 RABO 0308 6737 43              KvKnummer: 65035127 

 

  

.  

Ik heb mij voor Zonnepark Welschap beziggehouden met de PR, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen 

wisten van dit initiatief en enthousiast raakten om mee te doen met deze coöperatie. Ondertussen is het 

zonnepark gebouwd en wordt het park begin maart aangesloten op het energienetwerk. Meer dan 700 

huishoudens hebben zich ingeschreven bij de coöperatie. Er zijn nog een klein aantal panelen beschikbaar, 

dus voor wie interesse heeft, deelnemen kan nog steeds! Kijk daarvoor op www.zonneparkwelschap.nl 

Samen kunnen we werken aan een meer duurzame toekomst! 

 

Mieke van de Weijer  

Mijn naam is Mieke van de Weijer, sinds november 2018 ben ik secretaris van 

Veldhoven Duurzaam. Na mijn pensioen medio vorig jaar heb ik besloten dat ik mijn 

steentje wil bijdragen aan het duurzamer maken van Veldhoven, want voor mij is 

nietsdoen geen optie. Tot op heden heb ik me al ruim 25 jaar beziggehouden met 

vele duurzaamheidsaspecten. Op professioneel vlak ben ik inkoopadviseur geweest 

bij een lokale overheid.  

Vanuit die hoedanigheid is het thema duurzaamheid altijd een belangrijk onderdeel geweest in de 

inkoopfunctie. Van ontwikkelen  van beleid op het gebied van Maatschappelijk verantwoord inkopen tot het  

maken van duurzaamheidscriteria voor allerlei inkoopprojecten. Tevens ben ik ruim 10 jaar als bestuurslid 

verbonden geweest aan een landelijke vakinhoudelijke vereniging waar binnen duurzaamheid ook een 

steeds grotere en prominente rol ging spelen. Ook privé speelt dit thema als een rode draad in mijn doen 

en laten. Zo heb ik het afgelopen jaar zonnepanelen laten leggen en kook ik al jaren op inductie en de fiets 

wordt zeer frequent gebruikt. Mijn dochter en zoon stimuleer ik in brede zin slimmer om te gaan met 

energie.  

Daarnaast heb ik plezier in de veelzijdigheid van het werk als bestuurslid. 
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