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Nieuwsbrief OK De Hurk 
Update De Hurk Verduurzaamt 

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u beloofd u op de hoogte te houden
over de Hurk Verduurzaamt. Tijdens De Hurk ontmoet bij Washin7 hebben
Peter van de Hurk en Rob Bogman van VNO NCW Co creatie u bijgepraat over
de laatste ontwikkelingen. Dit zullen we per opgave blijven doen zodat het
overzichtelijk voor u blijft. 

Dit is waar we naar toe willen:



Update deelopgave Groen en Water 

Peter vertelde u tijdens zijn presentatie dat hij graag wandelt over De Hurk. 
Hij heeft een wandelroute uitgezet en binnen deze route, in de vorm van een acht, is

naar de mogelijkheden gekeken hoe wij dit stukje Hurk kunnen vergroenen. Op 11 april
is er een schouw geweest op dat Achtje samen met alle betrokken partijen. Diverse

locaties en wensen langs die route zijn uitgewerkt. Nu wordt het voorstel verder
uitgebouwd tot een definitief ontwerp, er worden concrete afspraken gemaakt over

cofinanciering; bedrijven en overheden. Vervolgens komt er een go of no go besluit en
hopen we over te gaan naar realisatie. 

 



De volgende keer praten wij u in de nieuwsbrief bij over de andere
thema’s. 
Naast de deelopgave Groen en Water schuiven wij de opgave 
Energie naar voren.

Het thema Energie heeft immers, mede door de oorlog in
Oekraïne, een totaal andere lading gekregen. 
U zult binnenkort benaderd worden om actief deel te nemen aan
een werkatelier. 
Binnen dat werkatelier gaan we concreet met elkaar aan de slag. 
Niet alleen over zonnepanelen, maar het bredere palet, waarin
we naast elektrische energie ook gas/waterstof en warmte en
koude energie meenemen in lokale energienetwerken met lokale
opslag. 
De situatie met kosten van energie zijn ondertussen dusdanig dat
dit noodzaakt dat we hier sneller mee aan de slag gaan.
“Hoe kunnen we minder verbruiken (besparen) , hoe kunnen we
op een andere manier aan onze energie komen, kunnen we hier
collectief mee aan de slag. “ 

Wordt vervolgd...


