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Goed Veur Mekare 

groeit als kool! 

GOED VEUR MEKARE is opgericht door 

een groep vrijwilligers uit de gemeente 

Olst-Wijhe. Wij willen werk maken van 

een duurzame economische 

ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het 

opwekken van duurzame energie uit zon en wind 

en door de inwoners van Olst-Wijhe te helpen 

energie te besparen. Maar ook door in onze lokale 

samenleving ruimte te maken voor groene 

bedrijfjes. Waarom? Omdat we een duurzame 

toekomst voor onszelf en onze kinderen willen. 

In september 2017 brachten we onze eerste 

nieuwsbrief uit. Daarmee ging de ledenwerving van 

start en nu, een maand of vier later, staat de teller 

op 200! Dat is een prachtig resultaat, dat laat zien 

dat veel mensen betrokken zijn bij een duurzame 

ontwikkeling van Olst-Wijhe.  

En we gaan door met leden werven, want hoe meer 

mensen meedoen, des te makkelijker wordt het om 

onze plannen te realiseren. 

Wat gaan we doen? 

In onze eerste nieuwsbrief vertelden we al over 

onze plannen om met grote windturbines 

duurzame energie op te gaan wekken en over 

Goede Buren, een plek in Olst waar een aantal 

groene bedrijfjes en activiteiten onderdak moeten 

gaan vinden. Deze plannen zijn verder uitgewerkt 

en krijgen langzaamaan steeds meer gestalte.  

Maar er zijn ook nieuwe ideeën ontstaan, mede 

doordat leden en belangstellenden ons met allerlei 

vragen en suggesties benaderd hebben: 

 De Wijhese werkgroep Noordmanshoek werkt 

aan de inrichting van een gebied aan de 

noordkant van Wijhe en heeft  Goed Veur 

Mekare gevraagd om uitwerking van de 4,5 

hectare zonnepark die zij daar wil aanleggen. 

 Er is sinds kort een werkgroep Zon binnen Goed 

Veur Mekare, die aan het werk gaat om 

mogelijke projecten met zonnepanelen op grote 

daken of op de grond uit te werken (zie kader 

Werkgroep Zon). 

 In samenwerking met de Stichting Duurzaam 

Olst-Wijhe willen we particulieren gaan helpen 

bij het verduurzamen van hun woning door te 

adviseren en mogelijk door gezamenlijke 

inkoop. 

Doet u ook mee? 

Wat kan het lidmaatschap van Goed Veur Mekare u 

opleveren?  Daar kun je op allerlei manieren naar 

kijken:  

 U helpt mee om van Olst-wijhe een duurzamere 

gemeente te maken. Alleen al om ideële 

redenen zou u lid kunnen worden, want u 

steunt onze plannen om schone energie op te 

wekken en energie te besparen. 

 Als Goed Veur Mekare veel leden heeft is dat 

voor de gemeente een signaal en een stimulans 

om de duurzaamheidsplannen te realiseren. 

 U kunt als lid  meedenken, meepraten en 

meebeslissen, want ieder lid heeft een (gelijke) 

stem. U krijgt dus wat te zeggen over onze 

schone energie. 

 Het is interessant en leerzaam en u ontmoet 

andere mensen die ook hart hebben voor het 

klimaat en voor de toekomst van onszelf en 

onze (klein)kinderen. 

 U kunt meedoen in werkgroepen over allerlei 

thema’s om projecten te helpen realiseren.  

 U kunt investeren in één of meer van de 

projecten. De wijze waarop wordt voor ieder 

project apart uitgewerkt in samenspraak met de 

leden. 

Als we u hiermee overtuigd hebben: U kunt zich 

aanmelden als lid op onze website 

www.goedveurmekare.nl . Het lidmaatschap kost  

€ 10 per jaar. 

http://www.goedveurmekare.nl


Duurzame energieopwekking in 

Olst-Wijhe – Wie doet wat? 

De gemeente 

De gemeenteraad heeft al in 2009 

duurzaamheidsdoelen vastgesteld: 30% CO2-

reductie en 20% duurzame energieopwekking in 

2020. In 2016 is waar we staan en hoe de doelen 

bereikt kunnen worden. Daaruit bleek dat zonder 

grootschalige opwekking van zonne-energie én 

windenergie de doelen niet te bereiken zijn. In de 

zomer van 2017 heeft  de gemeenteraad besloten 

te onderzoeken op welke plekken in de gemeente 

die energieopwekking mogelijk is. Er is toen ook 

afgesproken dat grootschalige opwekking van 

duurzame energie in Olst-Wijhe alleen toegestaan 

wordt als de inwoners hierin kunnen participeren. 

Voor windenergie is als eerste in kaart gebracht 

waar op grond van wetten en regels geen 

windmolens kunnen staan. Denk  aan 

laagvliegroutes, nabijheid van woningen,  wegen, 

leidingen, spoor en beschermde natuur. Er blijven 

dan vijf gebieden over waar nader onderzocht 

wordt of windenergie daar acceptabel is. (zie voor 

meer informatie olst-wijhe.nl/energievisie) 

De gemeente hield  eind 2017 avonden over het 

thema duurzaamheid. Die  trokken veel 

belangstellenden. Op de eerste avond werd 

uitgelegd waarom het nodig is dat de CO2-uitstoot 

drastisch daalt  en hoe dat zou kunnen. Op  de 

andere twee avonden werd gediscussieerd over 

welke criteria een rol moeten spelen bij de 

beslissing of ergens grote windturbines of 

zonneparken mogen komen. 

Goed Veur Mekare 

De werkgroep Windenergie van Goed Veur Mekare 

is al ruim een jaar bezig met voorbereidingen om 

een aantal windturbines te plaatsen in Olst-Wijhe. 

Daarbij kunnen leden door participaties te kopen 

een deel van de financiering bijeenbrengen. Uit de 

opbrengsten van de molens moeten een gezonde 

rente en een afdracht in een duurzaamheidsfonds 

betaald kunnen worden. De oprichting van Goed 

Veur Mekare is één van de stappen in dit proces, 

maar er is ook van alles uitgezocht over hoe een 

windmolenproject gerealiseerd kan worden. Met 

behulp van een extern adviseur is een eerste - 

globaal - businessplan opgesteld. De werkgroep is 

dus wel voorbereid, maar heeft nog geen concreet 

plan over aantal, plaats en grootte van de molens,  

in afwachting  van de resultaten van het door de 

gemeente begonnen onderzoek.  

Op het gebied van zonne-energie zijn de 

ontwikkelingen nog minder concreet, maar de pas 

opgerichte werkgroep Zon gaat hier mee aan het 

werk (zie kader Werkgroep Zon). 

Wel concreet is de samenwerking met de 

werkgroep Noordmanshoek voor de ontwikkeling 

van een 4,5 hectare groot zonnepark. Hiervoor 

wordt een businessplan opgesteld.  

Investeerders gezocht 

De financiering van een groot project als het 

plaatsen van windmolens kan waarschijnlijk alleen 

als er naast vele kleine participaties ook enkele 

grote investeerders uit onze gemeente meedoen. 

Belangstellenden  kunnen contact opnemen via 

info@goedveurmekare.nl . 

Werkgroep Zon 

Omdat er veel vragen kwamen over plaatsing van 

zonnepanelen op grote daken of op percelen 

grond heeft Goed Veur Mekare een werkgroep 

Zon opgericht. De werkgroep wil samen met de 

betrokkenen in kaart brengen hoe levering van 

zonne-energie rendabel gemaakt kan worden. Dit 

betreft dus situaties waar saldering “achter de 

meter” niet mogelijk is. 

De werkgroep komt graag in contact met 

eigenaren die grond en/of grote daken 

beschikbaar willen stellen voor  zonnepanelen. 

Samen met deze eigenaren stellen we een plan 

van aanpak op, waarbij we ook de combinatie met 

sanering van asbestdaken willen onderzoeken. 

Hebt  u grond en/of grote daken beschikbaar voor 

zonnepanelen of wilt u meer weten over dit 

onderwerp, mail dan naar 

info@goedveurmekare.nl . Zie voor meer 

informatie www.goedveurmekare.nl/zon .  
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