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Moet er een keer af!  

1 januari 2024 ???? 



Zal wel niet 

zo’n vaart lopen! 

2024 is nog ver 

weg 

 
 

110 m2 



Zal wel niet 

zo’n vaart lopen! 

2024 is nog ver 

weg 

 
 

110 m2 



55 m2 dak 

Is dat een 

moeilijke 

vergunning? 

Wat gaat dat kosten? 

Eerst maar één 

 schuurtje doen? 
 

SC530 – SC540? 



Of deze maar helemaal  

aan de grond gooien? 



Mag ik herbouwen  
op een andere plek? 
Hoe staat dat in het 
bestemmingsplan? 



Dit voorjaar 

bij de 

buurman 

vooraan in  

de straat. 

Mei 2015 

Juni 2015 

       € 
Terugverdientijd ?  



Was er niet één 

of andere 

subsidieregeling? 

Is die er nog? 



De juiste kennis op het juiste moment! 

Ook al gesaneerd i.v.m.  

verbod asbestdaken? 

Is er vroeg bij! 



Melkveehouder Jansen 

was in september ‘15 

ook aan het saneren.  

Zelfde spelregels? 

Zelfde voordelen? 

Een straat 

 verderop 



2 weken later 

Jansen heeft een bult stroom 

nodig! 

Zal wel goed uit kunnen! 



Hier is nog niks gebeurd! 

Zou Peters wachten op 

nieuwe landelijke 

subsidieregeling in 2016? 

Voorwaarden? 

Wanneer aanvragen? 

Ook bij de provincie 

aanvragen? Stapelbaar? 

Dubbele subsidie?  

 



En onze achterburen zijn 

 2 voormalige bedrijven die 

al 10 jaar geleden gestopt zijn. 

Zou hierin een andere activiteit 

mogelijk zijn? Zit er nog agrarische 

bestemming op? 



Zag ik laatst onderweg! 

Andere gemeente natuurlijk 

Handige oplossingen? 



BEPERKEN! 

Adviseurs kosten geld. Is er groeps-advies 

mogelijk samen met de buren?  

Alleen offertes opvragen of ook samen? 

Of samen op laten vragen? 

Alleen saneren? Met de buurman? Of met de straat? 

Hoe zit het eigenlijk met de ‘Asbesttrein’?  
 



Ik word een beetje gestoord van 

alle nieuwsbrieven en telefoontjes 

dat ik moet veranderen van  

energiemaatschappij 



Ik ben een echte Achterhoeker, 

Ik wil ook een goede prijs hebben voor stroom en gas 

Ik wil er niet steeds achteraan 

Ik kan toch ook stroom uut de Achterhoek kriegen! 



Ik sprak de mensen van AGEM laatst een keer op een beurs. 

Zou ik daar een goede prijs kunnen regelen? 

Is toch een bedrijf uut de buurt? 

Waar halen die dan eigenlijk de stroom vandaan? 



We gebruiken steeds meer internet; we MOETEN zelfs, 

maar de snelheid wordt er echt niet beter op. 



We hadden dit jaar bijna glasvezel in het buitengebied. 

Is nu weer een poos uitgesteld? Komt het nog? 

Wanneer? 

Zijn er andere (tussentijdse) oplossingen? 

 



Ik wil in ieder geval meer snelheid op het internet. 

Is “vast internet” thuis via 4G een haalbaar 

alternatief? 

Heb ik bij mij wel goed bereik? Stabiele verbinding? 

Kan ik het weer opzeggen als er toch glasvezel  

aangelegd wordt? 

Wat gaat zo’n abonnement dan kosten? 

Bij wie moet ik dan zijn? 



Een bult vragen over : 

• Asbest 

• Zonnepanelen 

• Energie 

• Snellere internetverbindingen 
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Onafhankelijk advies 

(ZozekerAsWatt)  
 
- Energiescan 
- Zonnepanelen 
- Asbestsanering 
- Slopen/herbestemming 
- Functieverandering 
- Nieuw dak 
- Subsidies  
- Financieel plaatje 
- Begeleiding project  
 

Agrarisch Onderwijs:Gastdocent+projecten 

Vorstvrij melken 

De Asbesttrein 

Snel internet buitengebied 

Project LORA Achterhoek 

Advies-specialist voor het Buitengebied 



Programma 



Zorg zelf voor de juiste kennis op 

het juiste moment! 


