
 

 

 

 

 

 

 

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 op 15 juli de laatste 

vergadering voor de zomer een feestelijk tintje 

gegeven door met elkaar te eten. Daarbij 

hebben we ook officieel afscheid genomen 

van Marija Scheeve en haar bedankt voor het 

werk dat ze in de kerngroep heeft verzet. Op 

28 augustus is de kerngroep weer begonnen 

met hun driewekelijkse vergaderingen. Maar 

dat wil niet zeggen dat ze in de zomervakantie 

hebben stil gezeten! Er zijn al heel wat 

buurtgesprekken georganiseerd door de 

contactpersonen en daarbij zijn ook altijd één 

of meer kerngroepleden aanwezig.  

BUURTFEEST 29 juni 

Op zaterdag 29 juni was het buurtfeest!   

We vierden die dag het feit dat onze wijk al 50 

jaar bestaat en dat er nog best veel mensen 

zijn die hier al sinds de eerste dag wonen, 

namelijk op veertien adressen! Deze 

bewoners van het eerste uur die aanwezig 

waren op het buurtfeest kregen een mooi 

boeket bloemen overhandigd door onze 

wijkwethouder Kees Diepeveen. Degenen die 

er niet bij konden zijn hebben hun boeket 

thuisbezorgd gekregen. We vierden die dag 

ook dat we een fijne buurt hebben en dingen 

met elkaar doen, dingen zoals samen 

nadenken over de toekomst als we aardgasvrij 

verder moeten. Het buurtmanifest dat door 

de kerngroep is opgesteld werd op het 

buurtfeest officieel overhandigd aan de 

wethouder en ook alle aanwezigen konden 

een exemplaar meenemen. De andere buren 

hebben hem later alsnog thuis gekregen. Het 

was prachtig weer, iedereen had ontzettend 

lekker eten meegenomen en we hebben 

elkaar weer beter leren kennen. Er waren 

baby’s aanwezig en mensen van boven de 

negentig en alles ertussen in. Naast 

wethouder Kees Diepeveen was ook Marianne 

Nevens aanwezig, de omgevingsmanager voor 

Overvecht-Noord aardgasvrij. En natuurlijk 

waren we heel blij dat we het Gasvrij Thuis en 

de bijbehorende tuin en omgeving mochten 

gebruiken voor ons feest. Al met al een heel 

geslaagd buurtfeest waar veel mensen elkaar 

(beter) hebben leren kennen! 

Onze buurt 

Aan het begin van het buurtfeest hield Henk 

Griffioen, ook één van de eerste bewoners én 

actief bij het organiseren van het buurtfeest, 

een praatje. Hieronder een ingekorte versie 

van zijn verhaal. 

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  

Leonieke Boogaard:  06 19092557   Peter Vuijst:  06 28526659      

Jaap van Leeuwen: 06 86811800 

Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws www.energievechtzoom.nl 
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Beste Buurtgenoten, 
 
Wat wonen wij hier met elkaar in een mooi 
buurtje, één van de mooiste van Overvecht. 
Een politieagent noemde het één van de 
rustigste en veiligste wijkjes van Overvecht 
met weinig problemen. 
Ruim 55 jaar geleden was hier volop 
grasland en liepen de koeien hier te grazen. 
Ik kwam toen op bezoek bij boer De Groot 
die op de plaats waar wij nu ongeveer zitten, 
kort achter de theekoepel aan de Vecht, zijn 
boerderij had.  
In 1965 is dit gebied vol zand gespoten dat 
uit de Maarsseveense Plassen kwam. In de 
jaren daarna is hier volop gebouwd en in 
1969, nu 50 jaar geleden, kwamen er 
bewoners in deze wijk, allen huurders van de 
Chr. Woningcorporatie ‘Eigen Haard’. Het 
was een heel kinderrijke buurt. Een van de 
basisscholen groeide in een jaar van 30 naar 
230 leerlingen en nog een jaar later naar 
330. 
 
Jarenlang heb ik toen hier in een 
huurcommissie gezeten, het onderhoud werd 
nogal verwaarloosd en menigmaal hebben 
wij op verkoop aangedrongen.  
Dat lukte uiteindelijk in 1996, maar zij 
vroegen een veel te hoge prijs en toen wij 
advies gaven aan de bewoners dat niemand 
zou kopen, is het ons gelukt om 25.000 
gulden per woning van de aanbodprijs af te 
krijgen. Het was een heel spannende tijd. 
Niet iedereen heeft toen het huis gekocht en 
zo zijn er nog steeds een aantal 
huurwoningen, nu van woningcorporatie 
Portaal. 
Na 50 jaar zijn er veel nieuwe bewoners, 
maar in 14 huizen van de 115 wonen nog 
bewoners van het eerste begin.  
 
De laatste jaren zijn er weer veel jonge 
gezinnen met kinderen in onze wijk gekomen 
en met hen het nodige enthousiasme om er 
ook een gezellige wijk van te maken.  
De ouders zoeken contact met elkaar en 
nemen initiatieven, zoals op Eerste Paasdag 
met eieren zoeken en beschilderen in het 
plantsoen aan de Colombiadreef, compleet 
met taart en wat te drinken. 
 

Nog een ander belangrijk initiatief.  
Zoals jullie weten moet Overvecht-Noord als 
een van de eerste wijken van het gas af. 
Onze wijk heeft een Kerngroep die hard 
werkt aan een plan voor Nieuwe Energie, 
speciaal voor onze wijkje. Hulde voor deze 
mensen. Door hun activiteiten komt er ook 
meer eenheid en samenwerking in onze 
buurt.  
 
En nu genoeg gepraat. Geniet van dit feest 
en ook van al het lekkere eten, maak kennis 
met andere buurtgenoten en draag bij aan 
veel saamhorigheid en gezelligheid in deze 
buurt. Allen een mooi feest toegewenst! 

 

Isolatie? 

Van tijd tot tijd zijn er in Utrecht diverse 

isolatie subsidies mogelijk waar je misschien  

gebruik van kunt maken als je van plan bent 

om je woning of kantoorpand te gaan 

isoleren. Dus wil jij informatie shoppen over 

isolatie, isolatie subsidie en handvatten of 

tips?  

Kom naar ANNE op 16 september  

van 19.30 - 21.30. uur 

Er zullen bij ANNE een markt en lezingen 

gehouden worden om jou als woningeigenaar 

te helpen met het kiezen van de juist isolatie 

en om vragen te beantwoorden over 

subsidies. Aanmelden gaat via 

infoavond@energie-u.nl.  

Buurtgesprekken 

De mensen die op het buurtfeest aanwezig 

waren hebben daar het buurtmanifest 

gekregen. Bij de andere bewoners zijn ze langs 

gebracht. Heb je het buurtmanifest nog niet, 

vraag er dan even om aan iemand van de 

kerngroep. Aan de hand van de inhoud van 

het buurtmanifest worden buurtgesprekken 

gehouden. Ook jouw mening telt! Op basis 

van deze gesprekken wordt een definitieve 

versie van het manifest gemaakt, waar we 

komende herfst als buurt over gaan stemmen. 

En ook al was het zomervakantie, er hebben al 

aardig wat buurtgesprekken plaats gevonden 



 

inmiddels, met dank aan de vrijwillige 

contactpersonen.  Ben je nog niet aan de 

beurt geweest? Dan zal dat de komende 

maand zeker gaan gebeuren. Ontzettend fijn 

dat iedereen mee praat over het 

verduurzamen van onze mooie wijk.  

Mocht je, voor of na de gesprekken, nog 

ideeën hebben die kunnen leiden tot 

verbetering van onze plannen of zie je punten 

waar wij nog geen rekening mee hebben 

gehouden? Aarzel dan niet om één van de 

kerngroepleden aan te spreken, te bellen of te 

mailen. 

 

Brief wethouder en gemeenteraad 

Natuurlijk moet er meer gebeuren dan alleen 

met elkaar praten in onze eigen wijk. Het is 

belangrijk dat onze plannen ook passen in die 

die van de gemeente. Daarom hebben we 

brieven gestuurd aan wethouder Lot van 

Hooijdonk en aan de gemeenteraadsleden. In 

die brieven leggen we uit wat er allemaal 

gebeurt in onze wijk, wat onze plannen zijn en   

vragen we om een goede samenwerking. Als 

in november na de stemming blijkt dat de 

buurt achter Nieuwe Energie Vechtzoom 

staat, dan vragen wij de wethouder en de raad 

om de buurt zelf de beslissende stem te geven 

over de oplossing voor duurzame warmte in 

onze buurt. We spreken het vertrouwen uit 

dat de raad het oordeel van de buurt zal 

respecteren.  

Gasvrij Thuis 

Vanaf 21 augustus ben je weer elke 

woensdagmiddag van 13 – 17 uur welkom bij 

het Gasvrij Thuis aan de Costa Ricadreef 183. 

Je kunt er terecht met je vragen, maar ook om 

ideeën op te doen door het bekijken van de 

duurzame voorbeeldwoning en de prachtige 

watervriendelijke tuin.  

Zeker een bezoekje waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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