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Jouw vertrouwen stimuleert ons. Bedankt!
In onze vennotenbrief van juni schreven dat we dat de vele
klimaatmarsen van het voorjaar 2019 ons het gevoel gaven
dat Energent bezig is met een uitdaging die veel mensen na
aan het hart ligt. Intussen is de zomer voorbij, en nu komt het
me voor dat de zomer van 2019 zelf, ons een niet te missen
signaal heeft gegeven.
Het Belgische hitterecord werd zomaar eventjes met drie
graden extra verpulverd. Appels werden ‘gekookt’ terwijl
ze aan de bomen hingen. In onze buurlanden, maar ook in
Groenland en Alaska steeg het kwik naar ongeziene hoogtes.
Gletsjers werden ten grave gedragen. De Siberische taiga
stond in lichterlaaie. En dit is nog maar een begin. Dit is wat
er gebeurt als de globale temperatuur met 1 graad Celsius
is toegenomen. Met het huidige beleid gaan we echter naar
een stijging van minstens 3 graden tegen het einde van deze
eeuw.
Klimaatverandering is een energiebom die ongeziene
krachten op gang brengt die het leven van de mens op aarde
ernstig kunnen dooreenschudden. En dus moeten we op
alle mogelijke niveaus aan de slag om de schade zo beperkt
mogelijk te houden. Energent wil in de Gentse regio stappen
vooruit zetten naar koolstofvrije energievoorziening en naar
meer energie-efficiëntie. En dat begint te lukken. We zijn
goed op weg zijn om al onze jaardoelstellingen te halen,

Zonnestad ‘op tournee’ - Vooruit

zowel voor grote zonne-installaties, voor Zonnestad als voor
Wijkwerf. Een dikke thumbs up voor onze werknemers én
onze vrijwilligers!
Daarnaast past het ook om jullie, de vennoten, te bedanken.
Deze zomer haalden we voor het eerst kapitaal op zonder
de steun van een tax shelter, maar gewoon met de belofte
dat we ons best doen om goede zonne- en windinstallaties
te realiseren.
En zie, de kapitaalronde liep gesmeerd. Twee mails naar de
ruime achterban en enkele posts op onze Facebookpagina
volstonden om 640.000 euro bijeen te brengen. Dat is het
bedrag dat we nodig hebben voor de projecten die nu in
het verschiet liggen. Kennelijk heeft het traject dat Energent
de voorbije zes jaar heeft afgelegd, voldoende vertrouwen
gewekt, opdat mensen ons de middelen ter beschikking
stellen om onze objectieven te realiseren. Ook al hebben
we pas dit voorjaar voor het eerst een bescheiden dividend
uitgekeerd.
Wij danken jou voor dat vertrouwen en het stimuleert ons
om er meer dan ooit tegenaan te gaan om ons steentje bij te
dragen tot deze werf van de eeuw.

John Vandaele, voorzitter Energent
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Slotevenement Buurzame Stroom

Winterzon op de zonnepanelen van het Centrum
voor Leren en Werken in de Wittemolenstraat.

Na een kleine twee jaar loopt Buurzame Stroom langzaam ten einde. Ben je ook benieuwd
op welke manier we erin geslaagd zijn van Dampoort en Sint-Amandsberg een groeneenergiewijk te maken?
We lichten onze vele realisaties en conclusies graag toe op een groot slotevenement met
buurtwandeling, waarop we naast buurtbewoners en professionals ook onze vennoten willen
uitnodigingen.
Je bent welkom op woensdag 29 januari 2020 in het Buurtcentrum Sint-Amandsberg,
Doornakkerstraat 54. In de namiddag kan je deelnemen aan de buurtwandeling (ontvangst
tussen 14u en 14u30). Kom je liever later, dan ben je vanaf 16u30 tot 19u30 doorlopend
welkom voor de infomarkt en de receptie.

Zonnestad ‘op tournee’
‘Aangezien enkele woonunits geen ideale dakoriëntatie hebben, kan een deel van het
gemeenschappelijk paviljoen gebruikt worden om die units van energie te voorzien. De
medebewoners moeten dan wel akkoord gaan en dat moet goed vastgelegd worden in jullie
contracten.’ Het cohousingproject Gecco in Gentbrugge is geen doorsnee zonnepaneeldossier.
Maar Nicolas Van Damme, projectcoördinator Zonnestad, heeft alles mooi berekend. Elke
woensdagnamiddag zit hij in de Oxfam-Wereldwinkel aan het Sint-Pietersstation en ontvangt
er mensen die de aankoop van zonnepanelen bij Zonnestad overwegen. ‘Dit hoeft eigenlijk
niet, want alles – van advies over offerte tot contract – kan perfect online, maar we merken dat
mensen toch blij zijn eens een persoon achter de website te ontmoeten. Het is een meerwaarde
en het contact geeft hen vertrouwen. Bovendien geven wij neutraal, onafhankelijk en vrijblijvend
advies. We denken mee en kijken objectief wat de mogelijkheden zijn.’
Dergelijke zitdagen zijn mogelijk door de samenwerking met de partners van Zonnestad,
zoals Gents MilieuFront (GMF), Natuurpunt, Greentrack (voor de culturele sector), De Punt
(Gentbrugge). Het maakt Energent en Zonnestad meer zichtbaar en mensen kunnen een
adviesmoment kiezen in hun buurt. Ze hoeven geen lid te zijn van die organisaties,
maar maken een afspraak via de website van Zonnestad. Het is de bedoeling dat
ze al meteen wat gegevens doorgeven, zodat voor hen een advies op maat kan
klaargemaakt worden.
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‘Onlangs zat ik voor een adviesmoment in De Stek van
Natuurpunt in de Bourgoyen. Voor mensen uit de Brugse poort
was dat handig. De adviesmomenten in het NTGent (met zelfs
een banner buiten op het Sint-Baafsplein) en in de Vooruit in juli
hadden een bijzondere ambiance door de vele passanten.
Daar kwam al eens een voorbijganger zonder afspraak advies
vragen. Het is niet mogelijk om ter plaatse een advies op maat
te maken, maar dan geef ik een meer algemene uitleg over
zonnepanelen. Of ik noteer alle gegevens en werk later een advies
uit.’ Nicolas geniet zelf ook van het persoonlijk contact met de
geïnteresseerden in Zonnestad.
‘In oktober waren er enkele adviesmomenten in De Punt in
Gentbrugge. We mikten er op de particulieren die er werken, maar
ook het betrekken van de buurtbewoners verliep goed. We kijken
nog naar verdere mogelijkheden uit die contacten. Misschien
Zonnestad ‘op tournee’ - wereldwinkel
kunnen we adviesmomenten organiseren in de bedrijven zelf of
zijn bedrijven geïnteresseerd om zonnepanelen te plaatsen via derdepartijfinanciering door
Energent… In november zitten we in het café-restaurant ENTR van De Centrale en nog twee
woensdagen in Vooruit. De data worden steeds via de website bekend gemaakt.’
De partnerorganisaties krijgen voor elk afgewerkt dossier dat via hen gerealiseerd wordt
50 euro. In 2019 werden er via de partners al 45 installaties geplaatst. Ze geven Zonnestad
immers een stevige duw in de rug. (AV)

Zorgt Lokeren voor een emergent?
Het is je misschien opgevallen dat we sinds dit jaar Energent
met een kleine g zijn gaan schrijven. Dat is geen georganiseerde
nonchalance; er zit een verhaal achter. Meer en meer wordt onze
coöperatie immers ook gevraagd om dingen te realiseren buiten het
grondgebied van de stad Gent: Destelbergen, Merelbeke, Deinze,
… De mensen daar voelen zich niet noodzakelijk erg verbonden
met Gent, maar dikwijls veel meer met de eigen gemeente.
Om die reden lijkt het ons beter om Energent voortaan met een
kleine letter te schrijven, om de link met Gent niet sterker te benadrukken dan nodig.
Zo willen we de tweede hint die altijd in onze naam heeft gezeten – de verwijzing naar
‘emergentie’, i.e. het ontstaan van systemen met nieuwe kenmerken – meer in de verf
zetten. Energent werkt aan een energiesysteem met nieuwe (koolstofarme) kenmerken.
Recent werden we gecontacteerd door een groep mensen in Lokeren. Zij vroegen zich af
of ze een Lokerse energiecoöperatie zouden oprichten, dan wel in zee zouden gaan met
een bestaande coop zoals Energent. Na verkennende gesprekken en een infoavond in
Lokeren kregen we de indruk dat de Lokerse groep voor het tweede zal opteren. Omdat
ze op die manier veel sneller projecten kunnen realiseren. Energent heeft zelf immers
ondervonden hoeveel tijd en energie het vergt om de noodzakelijke knowhow op te
bouwen. Wij hebben de Lokerse groep voorgesteld dat Energent het instrument kan
zijn om de projecten uit te voeren die zij bedenken en aanbrengen – omdat ze hun stad
kennen, weten waar de grootste uitdagingen zitten en er de nodige contacten hebben
om dingen in beweging te brengen. Energent heeft de kennis om die Lokerse voorstellen
vervolgens snel in praktijk te brengen.
De Lokerse afdeling zou dan een nieuw element zijn in de werking van Energent,
een heuse ‘emergent’ als het ware, om in de terminologie van de systeemtheorie te
blijven. (JV)
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Zonnepanelen via derdepartijfinanciering

4039

zonnepanelen
in ons beheer

27 installaties liggen momenteel onder contract.
Die produceren elk jaar meer dan 1 miljoen kWh.
In 2019 Installeerden we bijkomend 500 kWP aan paneelvermogen.

Volg de QR-code voor
een digitale kaart van
onze installaties of
surf naar
bit.ly/2QNRLK3

Windontwikkeling UGent
Dit najaar start Energent zijn werkzaamheden rond de vergunning voor een windmolen
in de industriezone nabij het klaverblad van de E17/E40. Energent en Ecopower
verwierven er samen een recht van opstal om op gronden van de Universiteit Gent een
windmolen te plaatsen. Voor UGent was rechtstreekse burgerparticipatie een belangrijk
toekenningscriterium. Deze windmolen wordt deel van een windpark van drie turbines en
kan stroom leveren voor 2600 gezinnen.
Energent en Ecopower worden elk voor de helft eigenaar van de windmolen, al is het
mogelijk dat de universiteit later voor dertig procent participeert. Zelfs in dat laatste
geval blijft de turbine voor zeventig procent eigendom van de burgers – dat betekent dus
dat een deel van de gegenereerde winst verdeeld wordt onder alle vennoten. Sowieso
willen we ook de omwonenden de eerste kans bieden om te participeren. In lijn met het
energielandschap van de provincie Oost-Vlaanderen zal onze windmolen tevens elk jaar
5.000 euro in een omgevingsfonds storten dat door de omwonenden naar eigen inzicht
kan gebruikt worden om hun leefomgeving te verbeteren.
Om buurtbewoners te informeren over de plannen organiseren we samen met de
ontwikkelaars van de drie turbines (Ecopower, Engie, nv Eiland Zwijnaarde, studiebureau E3)
drie infomarkten in Gent, Merelbeke, Zwijnaarde. Daar krijgen omwonenden een antwoord
op hun vragen over slagschaduw, geluid, procedure, timing en participatie.

Wijkwerf in Rooigem
Momenteel strijkt Wijkwerf - ons collectief project rond energiezuinig
renoveren - neer in de Gentse Rooigemwijk. Ben je of ken je een bewoner
van die wijk en heb je zin in gratis renovatieadvies en -begeleiding,
meld je dan aan via wijkwerf.energent.be. Want goede isolatie zorgt tijdens koude
winterdagen letterlijk voor een warm (t)huisje.
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Colofon
Deze vennotenbrief bevat bijdrages en lay-out van
Bart Turrekens, John Vandaele, An Van Hemeldonck,
Karel Van Keymeulen en Ann Vantournhout.

Sfeerfoto fietsdag

