
                   Datum: 20 februari 2018 

 

1. Inleiding 

 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.  

Vandaar deze korte extra nieuwbrief met de laatste belangrijke zaken. 

 

 

2. Aantal deelnemers 

 

Het aantal belangstellenden/deelnemers blijft groeien  

De stand op 20 februari is:  

 Deelnemers die de intentieverklaring  hebben ondertekend: 36 

 Totaal aantal panelen: 390 

Er hebben zich weer een aantal nieuwe belangstellenden gemeld. Waarschijnlijk gaan we deze week over 

de grens van 400 panelen heen. 

 

 

3. Keuze van het dak weer een stap dichterbij 

 

Het bestuur van ECO heeft een mondelinge overeenkomst gesloten met de eigenaren van de voormalige 

drukkerij aan de Weerdijk 4 te Oldemarkt. De panelen zullen worden geplaatst op het onlanbgs geheel 

gerenoveerde dak van het gebouw. Definitieve keuze hangt nog wel af van de uitkomst van 

sterkteberekeningen, die op zo kort mogelijk termijn door een bouwtechnisch ingenieursbureau zullen 

worden uitgevoerd. 

 

 

4. De gemeentelijke subsidie is definitief toegekend 

 

In Nieuwbrief nr 1 is al aangekondigd dat wethouder Oene Akkerman een check van € 10.000,- gaat 

overhandigen  aan het bestuur van ECO. We gaan deze gebeurtenis een feestelijk tintje geven. Alle 

deelnemers en belangstellenden van ECO zijn van harte welkom om op deze goed een voortvarende start 

het glas te heffen op: 

 

Maandag 26 februari om 15.30 uur in de voormalige drukkerij aan de Weerdijk 4 te Oldemarkt. 
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5. Eigen domeinnaam en e-mailadressen 

 

Voor de coöperatie  ECO is een domein gereserveerd met de naam ecoldemarkt.nl. Binnenkort zal met  

deze naam een website in de lucht gaan.  

 

Alle bestuursleden hebben nu hun eigen ECO-adres. Iedereen wordt verzocht deze e-mailadressen 

voortaan te gebruiken, zodat de privé mailboxen van de bestuursleden niet meer onnodig worden belast. 

 

 Algemeen:     info@ecoldemarkt.nl 

 Secetaris (Marius Roel):   secrearis@ecoldemarkt.nl 

 Voorzitter (Hans Schiphorst):  voorzitter@ecoldemarkt.nl 

 Penningmeester (Sjoerd Bakker):  penningmeester@ecoldemarkt.nl 

 Bestuurslid (Henk Plat):   henk.p@ecoldemarkt.nl 

 Bestuurslid (Hans de Lange):  hans.d.l@ecoldemarkt.nl 

 Adviseur (Pieter Landman):  pieter.l@ecoldemarkt.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


