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Eerste keer
Vaderdag

Frans Thijssen
komt signeren

Arnhem Sander te Winkel werd 2,5
maand geleden vader; Dus houdt
hij een'echte mannendag" Zoon
Vito is er natuurlijk ook. r P3

Frans Thijssen was niet erg enthousiast
dat er eèn boek over hem kwam. Nu het
af is, voelt hii zich toch vereerd. Hii komt
het vandaag signeren in Arnhem. r pet

L

j

I

i

kend

I.

I

I

L

i

|l

i

D

Gorporatie Volkshuisvesting Arnhem werkt mee

I

Bu u rlzon leg I zon

nepanelen
op 4.OOOArnhemsedaken
naar de pandbewoner gaat, maar
naar de energiemaatscttappii. De
deelnemer wordt lid van de coöpe-

Proiect Buurtzon wil 4O.OOO
zonnepanelen in Arnhem leggen.
Goed voor het milieu en goed voor
.de portemonnee.
tarco Bouman
Arnhem
Het grcotste zonnepanelenproject
van Nederland. Dat wil het proiect Buurøon in Arnhem realiseren op de daken van corporatie

Volkshuisvesting Arnhem. Daar
moeten 4o.ooo panelen op komen, goed voor de stroomvoorziening van 3.ooo huishoudens.

ratie Buurtzon en plukt zo

de

r¡nrchten van het proiecr
Het project lift mee op een speciale rijkssubsidie voor collectieve

kans van slagen heeft ,,Maar in
elk geval voor het einde van het
iaar. Als dan nog niet genoeg deelnemers zijr¡ is duidelijk dat het
niet aanslaat. Maar dat verwach-

huurders van de corpora¡ie.

tenwijniet"

hoe-ven noch onze huurders, noch

Duurzaamheid

is

belangriik

voor Vollshuiwesting dat al diverse complexen in de stad 'groener'

maakfe. Breeman: ,,In

dit

geval

Buurtzon wil de wetvan de gro-

wüzelf te investeren. Maar de ba-

te getallen aan hetwerk zetten Panelen worden aaneengesloten ge-

sis is: het is goed voor het milieu.
Daarom werken wij graag mee."
Tot nu toe is de huursector vrij-

vraag of ze willen meedoen aan
het projecr Dat kunnen ze doen

energieproiecten- Met het riiksgeld þn geld worden geleend om
panelen te kopen
Deelnemers kni$en alleen zonnepanelen op het dak. In huis
hoeft niets te worden veranderd.

door over te stappen naar energie-

Er komen geen kabels door de wo-

leverancier BudgetEnergie,

ning en gesleutel aan de meterkast is niet nodig. Er zijn z.ooo

Buurtzon Arnhem.
Het is de reden dat Volkshuis-

De corporatie heeft inmiddels alle
huurders aangeschrevèn met de

de

maatschappij waarmee Buurtzon
rn zee rs gegaan.

Buurtzon

wijkt af van andere

proiecten met zonne-energie doordat de opgewekte elektriciteit niet

deelnemers (zo.ooo panelen) nodig om een start te kunnen maken. De verwachting is dat al deze

zomer duideliik

is of

Buurtzon

legd op daken van meerdere wo-

of appartementencomvoor de poftemonnee, aldus
ningen

plexen. Goed voor het milieu én

vesting Arnhem meewerkt, zegt
directeur Gerrit Breeman. 'U bespa¡rt waarschiinlijk op uw ener-

u verdient geld
voor uv/ buurd, schrijft hij de
gierekening en

wel onontgonnen terrein. Op

6

procent van de koopwoningen lþgen zonnepanelen. Bii huurwoningen is dat percentage slechts o,r
procent. Buurtzon begint in Arnhem en wil daarna elders in Ne:
derland aan de slag.
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Reagpren:
marco.bouman@gelderlander.nl

Arnhemse
binnenstad
in transitie
ARNHEU De zuidelijke binnenstad
van Arnhem verandert. Na jaren van
discussie over grootse megaprojecten,
wordt het gebied stukje bij beetie :nngepakt. Met nieuwbouw, zoals in het Paradijsgebied, rechts op de foto.
Op de Markt is al veel van de oude besrating weggetraald. Het plein voor het
Huis der Provincie wordtvernieuwd
voor een autovrije toekomst en gaat
weer dienst doen als marktplein. In de
hoekvan de Markt heeft het nieuwe
provinciekantoor het hoôgste punt al
bereikt.
FOTO GERARD BUBGERS

