
 

 

 

 

 

 

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 
Samen werken aan duurzame oplossingen voor energie in onze buurt 
115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef 

 

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. Zo is Marianne Nevens, de 

omgevingsmanager van Overvecht-Noord 

aardgasvrij,  bij één van onze vergaderingen 

aanwezig geweest. Daarbij hebben we over en 

weer uitgewisseld wat we gedaan hebben en 

wat we van elkaar verwachten. De kerngroep 

wil graag dat de verschillende alternatieven 

voor onze buurt op een goede manier op een 

rij gezet worden. Dat betekent dat er naast de 

al genoemde opties van  stadsverwarming en 

warmtepompen ook serieus nagedacht wordt 

over de mogelijkheid om als buurt zelf onze 

energie op te wekken en dat naar alle 9 of een 

deel van de) woningen te verspreiden.  Een 

zogenaamde decentrale collectieve warmte-

oplossing.  

Klimaatgesprekken met buurgenoten: 

wie doet er mee? 

Voel jij je bezorgd over klimaatverandering? 

Wil je meer doen, maar zie je soms door de 

bomen het bos niet meer of kom je er slecht 

aan toe? Juist nu één aspect, van het gas af, 

onze aandacht vraagt is het goed om na te 

denken waarom we het doen en hoe we hier 

onze eigen keuzes in kunnen maken. Daar 

heeft klimaatgesprekken een mooie methode 

voor ontwikkeld en die zou ik wel eens willen 

uitproberen met een groep buurtgenoten. 

"Klimaatgesprekken is een inspirerende reeks 

van zes workshops bij jou in de buurt. We 

bespreken alle aspecten van ons leven die 

bijdragen aan klimaatverandering. Jij 

onderzoekt wat je kunt doen om de 

klimaatdoelen te versnellen. Je maakt 

persoonlijke keuzes die bij jou passen. Onder 

begeleiding van een coach, in kleine groepen. 

Humor, hoop en handelingsperspectief staan 

centraal."  

Meer informatie op:  

https://klimaatgesprekken.nl/voor-jezelf/ 

De avonden zullen dus breder gaan dan 

wonen en aardgasvrij, maar gezien de 

actualiteit van dit thema zullen we daar wel 

meer ruimte voor inruimen dan standaard.  

Ben je geïnteresseerd om meer te weten of 

mee te doen, neem dan contact op met 

Gerbert Hengelaar, 06 835 47 950 of 

gerbert.hengelaar@gmail.com 

Voorbeeldwoning  Gasvrij thuis 

De officiële opening van de aardgasvrije 

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 
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voorbeeldwoning op de Costa Ricadreef 183 

op zaterdag 10 november is druk bezocht. 

Veel buurtgenoten hebben een rondleiding 

gehad en vragen kunnen stellen over de 

maatregelen die in deze woning zijn 

toegepast, zoals de warmtepomp, de isolatie, 

de ventilatie en de zonnepanelen. Was je niet 

in de gelegenheid om te gaan? De 

gastvrouwen, Moniek Elskamp en Lemke 

Staring  zijn ieder woensdag van 13 – 17 uur 

aanwezig om je vragen te beantwoorden of 

een rondleiding te geven.  Ook Marianne 

Nevens is op die woensdagmiddagen vaak 

aanwezig. 

Er zijn ook regelmatige interessante 

activiteiten en workshops. Kijk voor meer 

informatie op: 

https://jouwhuisslimmer.nl/activiteiten/ 

Het is tijd voor zonnepanelen! 

Gezocht: bewoners in onze buurt die van plan 

zijn in de nabije toekomst zonnepanelen op 

hun dak te plaatsen. Bewoners die samen met 

buurtgenoten willen onderzoeken wat de 

beste technische oplossing is en wie de beste 

aanbieders zijn. Door de gezamenlijke aanpak 

kunnen we onze kennis versterken en kunnen 

we misschien kosten besparen.  

Meld je bij de werkgroep zonnepanelen via 

mail: zonnepanelen@energievechtzoom.nl   

of bel of stuur een berichtje naar Peter Vuijst 

(06 28526659) 

Spreekuur Energieadvies 

In de voorbeeldwoning aan de Costa Ricadreef 

183, Gasvrij thuis, wordt tot en met het eind 

van het jaar, een spreekuur met een 

energieadviseur georganiseerd. Je  kunt er 

terecht voor een persoonlijk advies over het 

aardgasvrij/energieneutraal maken van je 

woning. Inschrijven voor een gesprek van 

een half uur kan op: 

https://jouwhuisslimmer.nl/activite

it/utrecht-spreekuur-energieadvies-

2/ 

Let op: Er zijn verschillende data en 

tijden! 

 

 

 

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 

Activiteiten die plaatsvinden tussen twee nieuwsbrieven in kunt u daar vinden. 

https://jouwhuisslimmer.nl/activiteiten/
mailto:zonnepanelen@energievechtzoom.nl
https://jouwhuisslimmer.nl/activiteit/utrecht-spreekuur-energieadvies-2/
https://jouwhuisslimmer.nl/activiteit/utrecht-spreekuur-energieadvies-2/
https://jouwhuisslimmer.nl/activiteit/utrecht-spreekuur-energieadvies-2/
mailto:info@energievechtzoom.nl
http://www.energievechtzoom.nl/

