dan de stencils doorheen en vaneen kaartje om de juf te bedandoor de kou naar je toe komen,
weten wat er uit is. Soms gaan we
daar dat ze daar dan die kaarten
dan vind ik het belangrijk om die ken. Voor de Kerst worden ontzet- het gelijk halen en tegenwoordig
van maken. Dat is echt wel de
tend veel kaarten gemaakt, maar
dan ook goed te behandelen.’’
doen we ook veel via internet,
trend
op het moment.’’
eigenlijk
gaat het wel
het hele jaar
ik hebto
niet
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meer
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● Kaarten
een beetje door. In het voorjaar,
om alles gelijk te halen. Het is
● Hobby en werk
dan wil het nog wel eens wat min- heel intensief werk, maar je wilt
der zijn. Dan zijn mensen druk
tevreden mensen hebben, dus
,,De wenskaarten, daar zijn we
met de tuin ofzo. Vooral in Nunprobeer je al spullen in het assorti,,Mijn man vindt het gewoon hart- heel groot mee. Nu hebben we

een beetje gevoelig voor. Ze heeft
haar man verloren en voor haar is
het dan ook echt afleiding. Soms
kan ze ‘s nachts niet slapen en
dan pakt ze haar schaar en de andere spulletjes. Het is echt ontspanning voor haar en dat is het
voor heel veel mensen.’’

Ondernemers lijken in te zijn voor duurzaam
door Leon van den Berg
ZEEWOLDE – De gemeente Zeewolde wil zijn burgers en ondernemers meekrijgen in de ambitie om
in duurzaamheid voorop te gaan.
Gistermiddag haalde de wethouder
milieu daarom Zeewoldse ondernemers rond een borrel bij elkaar om
elkaar te inspireren en op ideeën
te brengen. Het initiatief werd
goed ontvangen, bleek uit de ruime aanwezigheid van belangstellenden en hun commentaar in de loop
van de middag.

De ondernemersborrel in Zeewolde viel samen met de regiotoer
door Flevoland van Urgenda, de

organisatie van Marjan Minnesma
die streeft naar ‘sneller samen
duurzaam’, of meer concreet: Nederland in 2030 energieneutraal.
Van Minnesma’s aanwezigheid
kon dus meteen gebruik worden
gemaakt. Ze schetste in het officiële deel van het programma van
de borrel hoe ze zonder subsidie
van overheden, en met hulp van
haar blauwe ogen, voor elkaar

“

Overheden weten
het altijd goed moeilijk
te maken
Marjan Minnesma

Copyright (c)2015 De Stentor 13/02/2015

heeft gekregen om duizenden ondernemers van zonne-energie te
voorzien. Minnesma: ,,Overheden
weten het altijd goed moeilijk te
maken. Bij subsidieregelingen is
de belangstelling vaak veel groter
dan wat de overheid verwerken
kan. Zo bleven er bij zo’n regeling
40 duizend gegadigden met lege
handen. Die wachten dan van nature tot een volgende gelegenheid, maar ik heb ze zover weten
te krijgen om zelf het initiatief te
nemen. Met alleen mijn blauwe
ogen heb ik door voorfinanciering
van 20 procent te vragen meer
dan een miljoen losgekregen,
waar ik de markt mee opkon.”
Met diezelfde ogen overreedde ze

een Chinees bedrijf om een betalingsregeling op te zetten. Zo kwamen duizenden deelnemers via
de daarvoor opgerichte stichting
Wij Willen Zon aan zonnepanelen. Op Texel realiseerde Minnesma met plaatselijke steun een project van 20 energieneutrale woningen. In Zaanstad staat het volgende project op stapel: 100 woningen, waarmee ook nog eens

“

We gaan een energievisie
opstellen, samen met
bedrijven en burgers
Gerben Dijksterhuis

kwantumkorting in zicht komt.
Milieuwethouder Gerben Dijksterhuis van de gemeente Zeewolde kijkt aan het eind van de borrel met tevredenheid terug: ,,Ik
zie gelukkig dat de mensen rond
de vier bedrijven drommen die er
zijn met informatie over zonne-energie en infrarood energie.”
Naast de aanwezigheid van Urgenda vormden zij het hart van het
evenement. Dijksterhuis belooft
meer initiatieven. ,,We gaan een
energievisie opstellen, samen met
de bedrijven en burgers van Zeewolde,” zei de wethouder.
Veel concreter kon Dijksterhuis
het gistermiddag echter nog niet
maken.
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