
 

 

 

 

 

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 
Bericht uit de kerngroep 

De leden van de kerngroep komen op 

regelmatige basis bij elkaar en onderhouden ook 

contact met diverse partijen die zich in onze wijk 

bezighouden met het aardgasvrij worden. De 

doelstelling van de kerngroep is: 

1. Zoveel mogelijk mensen laten aanhaken 

2. Kijken of we collectief eerste stappen kunnen 

zetten in bijvoorbeeld het isoleren van de 

woningen of het aanschaffen van zonnepanelen 

3. Meedenken met de gemeente en andere 

partijen over warmte-oplossingen voor onze 

eigen buurt. 

De eerste nieuwsbrief is huis aan huis bezorgd. 

Vanaf nu verspreiden we de nieuwsbrief zo veel 

mogelijk per e-mail. Bijna driekwart van alle 

bewoners heeft al aangegeven deze 

nieuwsbrieven te willen ontvangen. We zijn van 

plan om deze op zeer regelmatige basis te 

versturen. Inmiddels is er ook een website 

www.energievechtzoom.nl waar u interessante 

tips en informatie kunt vinden. Nieuws dat niet 

op de volgende nieuwsbrief kan wachten wordt 

ook op de website geplaatst. 

Voorbeeldwoning  

Misschien hebt u het al gezien, misschien weet u 

het nog niet: op de Costa Ricadreef 183 is een 

voorbeeldwoning ingericht door de gemeente. 

Dit huis blijft twee jaar open en u kunt er langs 

gaan voor informatie en advies over energie 

besparen en wonen zonder aardgas. U kunt hier 

terecht met vragen als: Welk isolatiemateriaal 

kies ik? Wie kan mij adviseren over een 

warmtepomp? U kunt er rondkijken en uw 

vragen stellen aan een energieadviseur. De 

officiële opening van de voorbeeldwoning is op 

10 november 2018 om 15 uur. Buurtbewoners 

zijn hierbij van harte welkom!  

Workshops 

In de voorbeeldwoning op de Costa Ricadreef 

vinden ook verschillende workshops plaats. 

Op 18 oktober was er een workshop over 

isoleren en ventileren. Een flinke groep 

buurtbewoners werd ontvangen met koffie en 

koekjes en kreeg vervolgens informatie over 

verschillende materialen en manieren van 

isoleren. Maar als je huis goed geïsoleerd is 

wordt goede ventilatie ook heel belangrijk. 

Met behulp van een PowerPoint werden de 

verschillende ventilatiemethodes inzichtelijk 

gemaakt. In de voorbeeldwoning op de Costa 

Ricadreef is balansventilatie met 

warmteterugwinning toegepast. Meer 

informatie over de voorbeeldwoning en de 

verschillende workshops kunt u vinden op 

www.jouwhuisslimmer.nl  

Duurzame huizen 

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 november is er 

weer de Nationale Duurzame Huizen Route. 

Huiseigenaren in heel Nederland stellen hun 

huis open om anderen te laten zien hoe zij hun 

huis duurzamer hebben gemaakt. U hoort 

ervaringen uit de eerste hand en er is alle tijd 

om vragen te stellen. Goed om ideeën te krijgen 

wat u zelf zou kunnen doen. Ook de 

voorbeeldwoning aan de Costa Ricadreef 183 

OPROEP 

Samen staan we sterk! Maar dat lukt alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt.  

Daarom zijn er werkgroepen opgericht die zich bezighouden met onderwerpen als  isolatie, zonnepanelen 

en warmte -alternatieven. Heeft u kennis van zaken op één van deze onderwerpen of wilt u zich er graag in 

verdiepen, geef u dan op! Experts geven aan dat isolatie prioriteit heeft, dus die werkgroep is belangrijk, 

maar ook de werkgroep zonnepanelen kan extra mankracht gebruiken. 

U kunt zich aanmelden via info@energievechtzoom.nl of één van de leden van de kerngroep bellen. 

 

Gerbert Hengelaar:   06 83547950   Ad Tourné:  06 43535671 

Marija Scheeve:   06 46060264   Leonieke Boogaard:  06 19092557 

Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws www.energievechtzoom.nl 

 

 

http://www.energievechtzoom.nl/
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doet mee aan deze duurzame huizen route. U 

bent er vanaf 14 uur welkom. Meer informatie 

over andere locaties in de regio: 

www.duurzamehuizenroute.nl 

Hoog bezoek  

 

Op 17 oktober was er hoog bezoek in de 

voorbeeldwoning aan de Costa Ricadreef. Dat 

minister Olongren die dag met een groep van 

vijf buurtbewoners in gesprek zou gaan over 

het aardgasvrij wonen was al bekend. Maar 

pas op het allerlaatste moment werd duidelijk 

dat ook koning Willem Alexander aanwezig 

was. Hij had zich duidelijk goed voorbereid en 

stelde goede vragen. Ook de buurtbewoners 

konden hun verhaal goed kwijt. Naast de 

minister en de koning waren ook wethouder 

Lot van Hooijdonk en Anne Jo Visser, directeur 

van het programma Utrechtse Energie, 

aanwezig.  

Buurtgesprekken 

De verschillende partijen die samenwerken aan 

het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord 

gaan buurtgesprekken organiseren Daar 

vertellen zij wat ze het afgelopen jaar hebben 

gedaan en waaraan zij werken. Huiseigenaren 

horen wat zij al aan hun woning kunnen doen én 

waar zij beter nog mee kunnen wachten. Er 

wordt gestart in drie buurten. De datum is nog 

niet bekend, maar dat onze buurt één van de 

drie is die wordt uitgenodigd staat al wel vast.

Zoals u ziet zijn een aantal buurtbewoners heel actief bezig met het thema aardgasvrij wonen in onze 

eigen buurt. Sluit u aan en wordt ook actief! Een leuke manier om uw buren beter te leren kennen en nog 

nuttig ook. Diverse werkgroepen kunnen nog mensen gebruiken om mee te denken.  

 

Omgevingsmanager voor Overvecht-Noord aardgasvrij : 

Marianne Nevens      tel 06 50 879 867   e-mail marianne.nevens@gmail.com 

Tot slot: 

Help mee en geef u op voor één van de werkgroepen  via info@energievechtzoom.nl of door één van de 

kerngroepleden te bellen (zie telefoonnummers boven aan deze nieuwsbrief) 

Blijf op de hoogte door onze website te bezoeken: www.energievechtzoom.nl 
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