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.
KERNGROEP
Gerbert Hengelaar:
06 83547950
Ad Tourné:
Marija Scheeve:
06 46060264
Leonieke Boogaard:
Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws www.energievechtzoom.nl

06 43535671
06 19092557

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
Wij zijn erg blij dat al 91 van de 115 woningen
in onze buurt de nieuwsbrief ontvangen en
lezen, want op de oproepen voor de
werkgroepen Isolatie en Zonnepanelen uit de
vorige nieuwsbrief zijn reacties gekomen.
De leden van de kerngroep hebben half
december samen gegeten, om eens over wat
anders te praten dan warmtepompen, isolatie
en zonnepanelen.
Peter Vuijst, van de werkgroep Zonnepanelen,
kwam eind december om te praten over
mogelijke gezamenlijke inkoop van
zonnepanelen.
In de eerste vergadering van het jaar hebben
gesproken over onze rol in de
buurtgesprekken die de gemeente organiseert
in Overvecht-Noord en een
buurtklankbordgroep voor de Vechtzoom in
het leven geroepen.
20 februari, buurtklankbordgroep Vechtzoom
Wij willen graag een klankbordgroep voor
onze buurt starten, waar wij kunnen horen
wat er leeft en wat echt belangrijk is voor de
Vechtzoom.

Op woensdag 20 februari van 20.00 tot 22.00
is iedereen welkom in Gasvrij Thuis (Costa
Ricadreef 183) om te horen waar de
kerngroep mee bezig is geweest en mee te
denken met dit buurtinitiatief.
U kunt zich aanmelden bij Gerbert Hengelaar,
06 835 47 950 of
gerbert.hengelaar@gmail.com
11 februari, buurtgesprek met de gemeente
In de vorige nieuwsbrief schreven we over het
gesprek met Marianne Nevens, de
omgevingsmanager van Overvecht-Noord
aardgasvrij. Zij vertelde dat er in het nieuwe
jaar buurtgesprekken gehouden worden met
de verschillende buurten in Overvecht.
Onze buurt gaat op 11 februari in gesprek met
de gemeente. De uitnodiging daarvoor heeft u
onlangs in de bus gekregen. In dat gesprek
krijgen we meer te horen over het proces en
de planning van het aardgasvrij maken van
Overvecht-Noord.
Nieuwjaar, goede voornemens?
Staat de isolatie van uw woning of het
plaatsen van zonnepanelen ook op uw goede
voornemens lijstje?

Het hoeft dit jaar niet bij goede voornemens
te blijven, want u kunt zich samen met uw
buren verdiepen in de verschillende opties.
Aanmelden kan bij
isolatie@energievechtzoom.nl en
zonnepanelen@energievechtzoom.nl
Oproep van Gerbert: ervaring of interesse
HR++ / triple glas?
Door een aankomende schilderbeurt zijn wij
ons aan het verdiepen in opties om ons glas te
vervangen voor beter isolerend glas.
Waarschijnlijk wordt dat HR++ glas in de
bestaande kozijnen, maar ook triple glas is nog
een optie.
* Heeft u zelf al uw glas vervangen, dan helpt
u mij door uw ervaring te delen. Welke
leverancier had u en bent u tevreden? Wat
heeft het opgeleverd?
* Bent u geïnteresseerd om dit ook te doen?
Mogelijk valt er een gezamenlijke deal te
maken en in elk geval kan ik mijn kennis en
ervaring delen.
Hoor het graag! Gerbert Hengelaar
(gerbert.hengelaar@gmail.com)
Klimaatgesprekken met buurgenoten: wie
doet er mee?
Voelt u je bezorgd over klimaatverandering?
Wilt u meer doen, maar ziet u soms door de
bomen het bos niet meer of komt u 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 u in de buurt. We
bespreken alle aspecten van ons leven die
bijdragen aan klimaatverandering. U
onderzoekt wat u kunt doen om de
klimaatdoelen te versnellen. U maakt
persoonlijke keuzes die bij u 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 zijn breder dan wonen en
aardgasvrij.
Bent u 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
Op de Costa Ricadreef 183 kan elke woensdag
van 13:00 tot 17:00 bezocht worden om te
zien hoe het huis geïsoleerd, geventileerd en
verwarmd wordt. De gastvrouwen, Moniek
Elskamp en Lemke Staring zijn dan aanwezig
om 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/

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.

