
 

 

Van: Cilian Terwindt  

Verzonden: maandag 11 april 2022 16:50 

Onderwerp: Gefeliciteerd! 
 

Geachte griffier, 

Graag vragen wij u om bijgevoegde felicitatie door te sturen naar alle nieuwe raadsleden in uw 

gemeente.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Met zonnige groet, 

Cilian Terwindt 

 

Stichting Schooldakrevolutie feliciteert u met uw benoeming als raadslid in uw 

gemeente! 

Stichting Schooldakrevolutie begeleidt gemeenten en schoolbesturen naar zonnepanelen op 

schooldaken en verdere verduurzamingsmaatregelen. Wij zien dat u een grote opgave wacht, maar 

u staat er niet alleen voor! Onze onafhankelijke stichting helpt mee om uw opdracht in de 

energietransitie te realiseren. Op die manier lukt het om uw doelen -die onderdeel uitmaken van de 

RES en gestimuleerd worden door de provincie- te bereiken. 

Realiseer vóór het einde van deze collegeperiode zo veel mogelijk zonnepanelen op geschikte 

schooldaken in uw gemeente als opstap naar een duurzaam schoolgebouw. Zo kunnen alle kinderen 

leren op én over zonne-energie. Op die manier helpen de leerlingen mee het draagvlak voor andere 

maatregelen te versnellen. Bewustwording over duurzaamheid springt namelijk over via de 

leerlingen naar de ouders en de buurt.  

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen? 

Hier leest u de brief die we in oktober 2021 aan de politieke partijen stuurden. Kijk ook eens 

naar onze schooldakkaart, daar zijn de kansen voor zon-op-schooldak in uw gemeente te zien.  

Op onze website leest u ons jaarverslag, inspirerende voorbeelden en kunt u zich abonneren op 

onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Wilt u aan de slag of heeft u vragen? Neem dan contact op 

via contact@schooldakrevolutie.nl of bel naar 06 1363 8332.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fschooldakrevolutie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FBrief-naar-lokale-politieke-partijen-def.pdf&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C85ae1f2e9546454def9408da1bcaa148%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637852855084836100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZP80O12XxbpeaMZ5fIfU8JeSjrsrsolETm7IgIRcp9g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fschooldakrevolutie.nl%2Fdakscan-2%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C85ae1f2e9546454def9408da1bcaa148%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637852855084836100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h7Zx9NklDQPY7QRTO%2BPsr8SSBoIOISQNe2EgDLvl%2FIo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fschooldakrevolutie.nl%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C85ae1f2e9546454def9408da1bcaa148%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637852855084836100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R%2BmASVmK6rgQRcMYsGzy30yxcJwleZcVI9Pb7hs5iT4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fschooldakrevolutie.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FJaarverslag-SDR-2020_08_compressed.pdf&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C85ae1f2e9546454def9408da1bcaa148%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637852855084836100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BXPs2XlGu8KTfrW85IFv2vNVIQVS68G0h1viwLtAQms%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fschooldakrevolutie.nl%2Fvoorbeeld-projecten%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C85ae1f2e9546454def9408da1bcaa148%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637852855084836100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LdekdfPUCNm8VIIcLIIOMfRk4P4OXFA7lIw2PsJn50c%3D&reserved=0
mailto:contact@schooldakrevolutie.nl


ZON OP SCHOOLDAK

Doelstellingen
De komende vier jaar werkt 
Nederland concreet aan 
het behalen van de 
doelstellingen vanuit het 
Klimaatakkoord en de 
Regionale Energie 
Strategieën. Zonnepanelen 
op schooldaken is een 
tastbare maatregel, 
makkelijk uit te voeren en 
zet aan tot verdere 
verduurzaming.

Zon-op-school is ook 
onderdeel van het Urgenda 
54-puntenplan.
  

Meer weten en in gesprek?

 

+31(0)613638382

Inspirerende voorbeelden

Jaarverslag

contact@schooldakrevolutie.nl

Zon op maatschappelijk vastgoed kan in Nederland op veel 
draagvlak rekenen. Daarmee is zon op schooldaken een 
belangrijk onderdeel van de energietransitie geworden. Stichting 
Schooldakrevolutie is de ondersteunende partner voor 
gemeenten en haar scholen. Wij helpen met de planning en 
realisatie van hun uitvoerende programma's in de komende 
bestuursperiode.

Maatwerk en resultaat
We ondersteunen
schoolbesturen en
gemeenten vanaf het
eerste idee tot de
realisatie van een
zonnedak. We nemen
knelpunten weg en
stimuleren educatie en
gedragsverandering.

Met extra hulp werken 
we samen aan een 
duurzame scholen waar 
je fijn kunt leren en 
werken.
 

Hoe versterken we elkaar
De verduurzamingsopgave 
is een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. Dit 
vraagt om goede 
samenwerking tussen 
schoolbesturen en 
gemeenten. Stichting 
Schooldakrevolutie biedt 
kennis, expertise en 
capaciteit om 
zon-op-schooldak te 
realiseren. 

Wij worden als 
onafhankelijke organisatie 
aanbevolen door het Rijk.

https://schooldakrevolutie.nl/voorbeeld-projecten/
https://schooldakrevolutie.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarverslag-SDR-2020_08_compressed.pdf

