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Stichting Opgewekt in Purmerend 
“Opgewekt in Purmerend” is een stichting die tot doel heeft de duurzaamheid te promoten en waar 
mogelijk te versnellen. Dit doet ze door met de gemeente Purmerend en andere partijen in gesprek te 
blijven, waar mogelijk aan te sporen en burgers met projecten. Dit komt niet alleen het milieu ten goede 
maar leidt meestal ook tot lastenverlichting voor zowel overheid alsmede de burger.  Duurzaam denken en 
handelen kan ook in de portemonnee schelen! 
 

1. Bestuur, ondersteuning en taken 
 
Samenstelling bestuur op 31 december 2018 
 
Wim Wilschut       voorzitter 
Lieke Bannenberg      penningmeester 
Erik Treffers       secretaris en vicevoorzitter 
Chris Eibes       bestuurslid 
Hans Loogman      bestuurslid 
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Taakverdeling: 
Wim Wilschut       energiebesparingsbijeenkomsten en 
         energiecoöperatie “Zon op Purmerend” 
Erik Treffers       Facebook 
Chris Eibes       PR, communicatie en marketing 
Hans Loogman      webmaster 
Lotte Wouters      projectleider energiebesparingsbijeenkomsten 
Gertjan van Keulen     projectleider postcoderoos projecten en 
         energiecoöperatie “Zon op Purmerend” 
Lieke Bannenberg      energiecoöperatie “Zon op Purmerend” 
Franz Walter       algemeen 
 
Allen hebben een onbetaalde functie. 
 
We hebben in 2018 afscheid genomen van onze voorzitter Arie van Stam en tevens van Martien Roelofs, Cor 
Ketting en Peter van der Stelt. Wij bedanken Arie, Martien, Cor en Peter heel hartelijk voor hun inzet 
gedurende de afgelopen jaren.  Er kwamen ook nieuwe vrijwilligers bij: Franz Walter en Lotte Wouters.  
Wim Wilschut werd gekozen tot nieuwe voorzitter.  
 

2. Activiteiten in 2018 
 

A. Postcoderoosprojecten voor zonnepanelen op daken in Purmerend 
“ Opgewekt in Purmerend”  heeft naam gemaakt met de postcoderoos projecten. 
Men koopt niet de zonnepanelen zelf maar 1 of meerdere certificaten in het project. Hiermee deelt men 
mee in de opbrengst van de energie die opgewekt wordt en krijgt men een korting op de energiebelasting. 
Het postcoderoos project wordt na oplevering overgedragen aan energiecoöperatie “Zon op Purmerend”. 
Deelnemers worden hiermee automatisch lid van de energiecoöperatie “Zon op Purmerend” en zijn indirect  
mede-eigenaar.  
Begonnen met Zon op het Stadhuis met 272 zonnepanelen zijn er inmiddels al 2 bij gekomen n.l.  
 

• Zon op Antoni Gaudi. Op 17 april 2018 is het postcoderoos project “Zon op Antoni Gaudi” 
gerealiseerd en operationeel. Er zijn 170 certificaten (166 panelen) verkocht. Dit project is 
overgedragen aan “Zon op Purmerend “ Projectleider: Wim Wilschut 

• Het postcoderoos project “Zon op De Kraal” is ontwikkeld en het belangrijkste werk is verzet in 
2018. Het aantal panelen moest eind 2018 worden aangepast omdat een deel van het dak niet 
geschikt bleek voor plaatsing. Op 5 december 2018 is de inschrijving gestart voor 364 certificaten 
(364 panelen). Eind 2018 zijn ze vrijwel allemaal verkocht. De installatie van de panelen  wordt 
begin 2019 verwacht.  
Projectleider: Gertjan van Keulen. 

 
B. Informatie en promotie op beurzen 

* “Opgewekt in Purmerend” was actief bij de organisatie van de Regionale Duurzaamheidsbeurs op 14 april 
in sportcomplex De Beuk in Purmerend. Er was veel belangstelling voor duurzame energieopwekking en er 
werden diverse persoonlijke adviezen gevraagd en gegeven; 
* Op 22 april presenteerde “Opgewekt in Purmerend” zich op de Voorjaarsmarkt van het Clusius College; 
*  Op 14 juni verzorgde “Opgewekt in Purmerend” een presentatie op het “Promotie Event Techniek”.                                             
                

C. Energiebesparing 
Er is een nieuwe start gemaakt door een werkgroep waarin Erik, Franz, Chris en Lotte, met het organiseren 
van energiebesparingsbijeenkomsten, de voormalige Energy Party’s. De huiskamerformule is losgelaten en 
er is in contact met o.a. wijkcentra, huurdersverenigingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen 
gekozen voor een opzet waarbij op een vaste tijd en vaste plaats, open bijeenkomsten worden gehouden 
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van 1,5 uur met een lage drempel. De begeleiders zijn vrijwilligers die de cursus van de Stichting Milieu 
Educatie (SME) hebben gevolgd.  Ze gaan zoveel mogelijk in op de wensen en omstandigheden van elke 
deelnemer. Er zal dus telkens zoveel mogelijk maatwerk geleverd worden.  
In de pers en via onze eigen netwerken worden inwoners uitgenodigd om deel te nemen. Gekozen is om te 
starten in Wijkplein Where, elke eerste donderdag van de maand. De bijeenkomsten heten 
“Energiebesparingsbijeenkomst”, (EBB) en worden begeleid door telkens 2 begeleiders. Daarnaast blijft het 
mogelijk om op verzoek specifieke bijeenkomsten op andere locaties te organiseren.  
In 2018 is voor de werving een flyer gemaakt en deels verspreid en er is een facebookpromotie gestart. Er 
zijn in het najaar 4 EBB’s  uitgevoerd. 
 
Tijdens de informatieavonden van de gemeente voor het pilotproject “Van het gas af”, was “Opgewekt in 
Purmerend” aanwezig om informatie te geven over energiebesparing en mogelijkheden van 
energieopwekking. 
 

D. Input en meedenken 
“Opgewekt in Purmerend” neemt regelmatig deel aan de ´denktank duurzaamheid´ van de gemeente 
Purmerend en is hierin een gesprekspartner van de gemeente Purmerend inzake duurzaamheid. 
We proberen via deze weg invloed uit te oefenen en aan te sporen. Hierbij benadrukken we dat we niet 
gelieerd zijn aan welke politieke partij dan ook en geen politieke voorkeur hebben. 
 

3. Financieel 
 
“Opgewekt in Purmerend” heeft ook voor 2018 een subsidie ontvangen van de gemeente Purmerend.  
Tevens zijn er bijdragen ontvangen voor de organisatie van de Regionale Duurzaamheidsmarkt en het 
project “Van het gas af”.  Vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank werd een bijdrage ontvangen voor 
de Regionale Duurzaamheidsmarkt. 
 

4. Toekomstvisie 
 
We willen als eerste natuurlijk het postcoderoosproject Zon op De Kraal afronden en overdragen aan 
energiecoöperatie “Zon op Purmerend”.  Tegelijkertijd wordt onderzocht of er mogelijk uitbreiding kan 
komen met een nieuw postcoderoos project. 
We willen de nodige aandacht blijven besteden aan energiebesparing door middel van de 
Energiebesparingsbijeenkomsten, deel blijven nemen aan de ´denktank duurzaamheid´ van de gemeente 
Purmerend en opnieuw aanwezig zijn op de komende Regionale Duurzaamheidsbeurs  in combinatie met 
andere partijen. 
Een belangrijk deel van duurzaamheid is de ´circulaire economie´  en we willen in de komende jaren ook op 
dit gebied ons verder oriënteren en de circulaire economie bevorderen. We doen dit in contact met andere 
initiatieven in Purmerend op het gebied van afvalscheiding en recycling zoals de gemeente, het Repair Café 
en anderen. We blijven de Stadsverwarming Purmerend kritisch volgen en denken met ze mee als het gaat 
om duurzame warmteopwekking.  
 
“Opgewekt in Purmerend” zal zich in blijven zetten voor duurzame energie, warmteopwekking, isolatie en 
energiebesparing.  
 
 
Purmerend,  4 maart 2019 


