Beste Spijkerkwartierbewoner,
Een gezellige avond Spijkerquizen, dansen, vergaderen, zangles, enz. Er gebeurt heel veel in ons
buurtcentrum de Lommerd. Sinds 2010 wordt het succesvol gerund door een aantal betrokken
wijkbewoners. Als de ontmoetingsplek in de buurt is jong en oud welkom om zelf iets te organiseren of
gewoon lekker mee te doen.
De Lommerd wordt steeds verder opgeknapt en geschikt gemaakt voor allerlei sociale en culturele
activiteiten. Met de verhuur van ruimtes wordt getracht de exploitatiekosten af te dekken. De
energiekosten zijn, als gevolg van de bouwstijl van de Lommerd, een fors deel van de exploitatiekosten.
Om op de elektriciteitskosten flink te besparen is het plan uitgewerkt om met zonnepanelen op het dak
van de Lommerd zelf de benodigde elektriciteit op te gaan wekken.
De uitdaging is nu om voor de financiering van dit zonnepanelenplan in aanmerking te komen voor een
subsidie van de provincie Gelderland. Als het lukt om minimaal vijftig crowdfunders bij elkaar krijgen die
gezamenlijk minimaal een kwart van de investering (50.000,- euro) crowdfunden, dan komt het project in
aanmerking voor 25% subsidie. U voelt hem al aankomen. Onze vraag is: “Wilt U geld uitlenen aan het
project de Lommerd?” Als crowdfunder leent u geld aan het project waarover u een rente ontvangt. U
helpt dus niet alleen de Lommerd te verduurzamen maar het levert u ook een gering financieel voordeel
op. De minimale inleg is € 50,- voor vijf jaar tegen 3%. Uiteraard staat het project ook open voor uw
donatie.
Heeft u interesse, dan kunt u de intentieverklaring op de achterzijde invullen. Wanneer de financiering
van het project rond komt en de subsidie wordt toegekend ontvangt u een crowdfundingovereenkomst en
een betalingsverzoek.
Hoe meer buurtinteresse, hoe sterker we staan richting de eigenaar Volkshuisvesting en de Gemeente
Arnhem voor een financiële bijdrage. Het buurtinitiatief Spijkerenergie heeft de eerste donatie van ruim
drie duizend euro al toegezegd. Dit geld is door Spijkerenergie bij elkaar gespaard met de advisering over
zonnepanelen op particuliere daken. Het moto van Spijkerenergie: “door de buurt, voor de buurt” wordt
hiermee gestalte gegeven.
Wij hopen uiteraard dat velen van u mee willen doen en zien uw reactie met enthousiasme tegemoet.
Voor vragen kunt u mailen met spijkerenergie@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Stichting Programma en Beheer de Nieuwe Lommerd en
Spijkerenergie

