
 

 

 

 

 

 

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 kerngroep heeft een drukke periode achter 

de rug. Naast de vergaderingen elke drie weken, 

waren er ook drie andere bijeenkomsten. Op 11 

februari het door de gemeente georganiseerde 

buurtgesprek, op 20 februari een 

meedenkavond met een groepje  

buurtbewoners en op 22 februari een 

bijeenkomst georganiseerd door D’66. Naast al 

deze bijeenkomsten over het aardgasvrij maken 

van de buurt, zijn we ook bezig met het 

organiseren van een buurtfeest! 

 

Verslag buurtgesprek 11 februari 

In zalencentrum de Vechtsebanen gingen zo’n 

twintig buurtbewoners in gesprek met de 

organisaties die betrokken zijn bij het project om 

onze buurt aardgasvrij te maken. Wethouder Lot 

van Hooijdonk legde nogmaals uit waarom het 

nodig is om van het aardgas af te gaan. Omdat 

de gemeente en haar partners graag willen 

weten wat bewoners zelf belangrijk vinden 

worden deze buurtgesprekken georganiseerd. 

Na de wethouder kreeg Gerbert Hengelaar het 

woord om kort toe te lichten waar wij als 

kernteam van Nieuwe Energie voor de 

Vechtzoom mee bezig zijn. Veel vragen uit 

dezaal hadden te maken met de onzekerheid 

wat er precies gaat gebeuren, wanneer en hoe 

de financiering geregeld gaat worden, welke 

subsidie-mogelijkheden er zijn. De gemeente wil 

in 2019 onderzoeken welke warmteoplossingen 

mogelijk zijn en is van plan om in 2020 een 

besluit te nemen over de warmteoplossing(en) 

in Overvecht-Noord. Lot van Hooijdonk 

benadrukt dat de gekozen oplossingen 

betrouwbaar, betaalbaar en uiteindelijk ook 

duurzaam moeten zijn. 

 

Verslag meedenkavond  20 februari  

In het Gasvrij Thuis aan de Costa Ricadreef 183 

kwamen op 20 februari 17 buurtbewoners bij 

elkaar. Gerbert legde uit hoe de kerngroep te 

werk gaat  bij het maken van een eigen 

warmteplan voor onze buurt. Dat is de beste 

garantie dat we een oplossing krijgen die past bij 

onze wensen.  Daarmee kunnen we ook aan de 

buitenwereld duidelijk maken welke steun we 

nodig hebben als we als één van de eerste 

buurten in Utrecht gaan verduurzamen. De  

kerngroep heeft inmiddels een stappenplan 

gemaakt hoe we dat kunnen gaan uitwerken. 

Het doel van deze avond was om te kijken of 

buurtbewoners het eens zijn met de plannen 

van de kerngroep en of ze misschien goede 

ideeën en aanvullingen hebben. Het was een 

waardevolle avond. Dankzij de aanwezige 

bewoners en hun bijdragen onze plannen 

hebben kunnen aanscherpen. We hebben 

daarbij  het gevoel gekregen dat er draagvlak is 

in de buurt om ermee door te gaan. De eerste 

stap is om rond de zomer het buurtmanifest te 

publiceren. 

 

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

Er zijn 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. Meedenken over het buurtwarmteplan kan ook. 

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

 

KERNGROEP 

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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Buurtmanifest 

Als Nieuwe Energie Vechtzoom willen we een 

eigen buurtwarmteplan voor de Vechtzoom   

maken. De eerste stap daarnaar toe is het 

opstellen van een manifest. Daarin zal in één A4 

de kern van wat we als buurt willen bereiken 

worden samengevat. Dat leggen we vervolgens 

voor aan alle buurtbewoners om te zien of er 

voldoende steun is. Rond de zomer kan je het 

manifest verwachten. Tot die tijd ben je van 

harte uitgenodigd om mee te denken of jouw 

ideeën wat erin zou moeten staan te delen.  

Mail dan naar gerbert.hengelaar@gmail.com  

 

Verslag middag met D’66 22 februari 

Opnieuw in het Gasvrij Thuis was op 

vrijdagmiddag 22 februari een bijeenkomst met 

o.a. drie gemeenteraadsleden van D’66. Zij 

hadden de D’66 Tweede Kamerleden Jessica van 

Eijs en Matthijs Sienot uitgenodigd. Met 

vertegenwoordigers van gemeente, 

woningcorporatie, onderwijs, bewoners en 

bewonersplatforms werd gesproken over de 

uitdagingen en pijnpunten van het aardgasvrij  

maken van Overvecht. Ook uit onze wijk waren 

drie bewoners aanwezig. Aan het eind mocht 

iedereen een oproep doen aan plaatselijke of 

landelijke politiek. Namens Nieuwe Energie voor 

de Vechtzoom hebben we bij de gemeente 

gepleit om ons financieel te ondersteunen bij 

het uitzoeken van de beste oplossing voor onze 

buurt. Daarmee kunnen we misschien ook een 

voorbeeld zijn voor andere buurten. 

 

Buurtfeest 

Op 1 juli van dit jaar is het 50 jaar geleden dat de 

eerste bewoners hun huis in deze wijk 

betrokken! Om dat te vieren willen we eind juni 

een buurtfeest organiseren voor de hele buurt. 

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

 

Isoleer je vloer.  

Hoe pak je dat aan? Ad Tourné zocht dat uit voor 

zijn huis (bouwjaar 1969). Het lijkt de beste 

oplossing  om  de vloer aan de onderkant  vanuit 

de kruipruimte te voorzien van Isobooster. Dat is 

een soort isolatiedeken die bestaat uit 

afwisselende laagjes die isoleren en warmte 

reflecteren. Op de bodem van de kruipruimte 

komt dan een dikke folie om optrekkend vocht 

en kou tegen te houden Met een goede 

instructie en wat handigheid  kun je dit 

materiaal  ook zelf  aanbrengen. Dan moet je 

wel bereid zijn om een dag in je kruipruimte te 

werken. Maar het scheelt flink in de kosten. 

Isobooster wil mensen die zelf aan de gang gaan 

met hun materiaal begeleiden om zelf een 

pakket op de juiste maat en dikte samen te 

stellen. Ad is van plan om deel te nemen aan 

een workshop, waarin je leert om een pakket 

Isobooster samen te stellen dat is afgestemd op 

je woning. Als dat bevalt, wil hij kijken of we dit 

met meer mensen uit onze buurt kunnen doen. 

We kunnen elkaar dan helpen bij het isoleren. 

Zo kan vloerisolatie door zelfwerkzaamheid en 

samenwerking veel goedkoper worden. Als je 

hier aan mee wilt doen en/of meer informatie 

wil hebben mail dan naar adtourne@gmail.com.   

NB: Het is nog niet bekend wanneer er een 

workshop komt om Isobooster zelf samen te 

stellen. Dat kan nog wel even duren. Als je heel 

snel aan de slag wilt met het isoleren van je 

vloer moet je hier niet op wachten. 

 

Workshop Isoleren en ventileren 

Maandag 27 maart van 19-21 uur in Gasvrij 

Thuis Costa Ricadreef 183. Inschrijven op: 

https://jouwhuisslimmer.nl/activiteit/utrecht-

workshop-isoleer-zelf-je-zolder/

 

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) 
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