
===================    Nieuws van het front - 9 ======================= 
  
Hallo Allemaal,  
  
We beginnen het jaar met SLECHT en GOED nieuws, eerst maar even het slechte nieuws: 
  
Henk Heiner de huidige voorzitter van onze stichting heeft de moeilijke beslissing genomen om het voorzitterschap 
neer te leggen van een club die hij zelf heeft opgericht en waar hij al zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd, toch 
waren er op dit moment geen andere mogelijkheden. 
  
Maar het GOEDE nieuws is:   
De reden dat Henk vertrekt wordt veroorzaakt door een "conflict of interest", Henk is op dit moment druk bezig 
in het project van de gemeente dat uitvoering geeft aan het raadsbesluit om gerechtelijke stappen te ondernemen 
tegen NUON. Deze taak kan niet worden gecombineerd met ook nog eens het controleren van de gemeente of die 
wel doen wat de stichting zou willen. (Jezelf controleren hoort niet). 
We wensen Henk veel succes met zijn nieuwe taak en bedanken hem voor de onuitputtelijk getoonde inzet voor de 
stichting. 
  
Op verzoek van Henk heb ik het voorzitterschap overgenomen en kan altijd bij hem aankloppen voor advies, want 
laat het duidelijk zijn: Voor de stadsverwarmingsgroepen in het land en onze stichting in het bijzonder: De kennis 
van Henk is niet verloren. 
  
Om op sterkte te blijven is Jules Vink bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden, om de strijd verder 
voort te zetten. Welkom Jules.  
  
Wat is er zoal gaande: 

•  Alleerst mijn excuses, omdat ik erachter kwam dat de notulen van de laatste vergadering in mei nog niet 
rondgestuurd waren.  

•  Er is een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman tegen SenterNovem (een dochter van het Min van 
Economische Zaken), over het toezichthouden op de tariefadvies vaststelling voor warmteleveranciers door 
EnergieNed. Ook in het rekenkamer rapport 2007 werd al kritiek geuit op SenterNovem.   

•  Deze klacht is daadwerkelijk in behandeling genomen. (Want in een vooronderzoek wordt eerst bepaald of 
de klacht ontvankelijk is)  

•  In de komende maanden hopen we hier meer over te horen.  
•  Er is door EnergieNed een tariefadvies uitgebracht voor 2008 (terwijl naar onze mening het tariefadvies 

van 2007 nog steeds niet is goedgekeurd door SenterNovem). Dit nieuwe tariefadvies bevat een 
aantal nieuwe onduidelijkheden, waarover opheldering zal worden gevraagd aan EnergieNed  

•  Wij hopen op korte termijn iets te vernemen van de procedure zoals die door de gemeente in gang gezet 
gaat worden. 

Wij gaan door, het gaat traag, maar we gaan nog steeds vooruit en rekenen op uw steun 
als dat nodig is. 

je kan altijd kontakt opnemen met : info@nietmeerdan.nl 
  
   
met vriendelijke groeten Ed van Weeren 
  
Blijf ondertussen de website www.nietmeerdan.nl bezoeken, want daar komt het nieuws als eerste 
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