
 

 

 

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 

Naast de gewone vergaderingen  elke drie 

weken zijn de kerngroepleden de afgelopen 

tijd ook aanwezig geweest bij de vele 

buurtgesprekken. Na deze gesprekken is er 

hard gewerkt aan het aanpassen van het 

buurtmanifest en het voorbereiden van de 

stemming in november. 

Buurtgesprekken 

Wat fijn dat zoveel mensen in de buurt bereid 

waren om als contactpersoon in hun eigen 

blokje te fungeren. Gezamenlijk hebben zij 

zo’n 90% van de buurtbewoners gesproken 

over het buurtmanifest. Daarnaast zijn er van 

eind augustus tot begin oktober 15 

buurtgesprekken georganiseerd waarbij 61% 

van de buurtbewoners met hun eigen buren 

heeft gesproken over het buurtmanifest. 

Daarbij was naast de contactpersoon ook 

steeds iemand van de kerngroep aanwezig.  

Uit die gesprekken zijn een aantal belangrijke 

punten naar voren gekomen die verwerkt zijn 

in het vernieuwde buurtmanifest. Het was 

heel interessant en waardevol om met elkaar 

over het buurtmanifest te spreken. Maar het 

was vaak ook heel gezellig en leuk om je buren 

weer wat beter te leren kennen. Alle 

opmerkingen en vragen van de verschillende 

buurtgesprekken zijn verzameld en verwerkt 

in een document. Als u geïnteresseerd bent in 

alle meningen kunt u dat document 

binnenkort op onze website lezen. 

Buurtmanifest 2.0 

Naar aanleiding van de buurtgesprekken zijn 

een aantal punten in het buurtmanifest verder 

aangescherpt. Ook zijn twee nieuwe 

voorwaarden toegevoegd. In november zal 

iedereen de nieuwe versie van het 

buurtmanifest krijgen en zal er over gestemd 

worden. 

Stemmen 

De contactpersonen die de buurtgesprekken 

hebben georganiseerd zullen in november bij 

u het nieuwe buurtmanifest en de 

stemformulieren langs brengen. Er zijn twee 

vertrouwenspersonen bij wie u de ingevulde 

stemformulieren kunt inleveren. Hoe alles in 

zijn werk gaat kunt u lezen in de brief die u 

van de contactpersoon krijgt bij het 

vernieuwde buurtmanifest en het 

stemformulier. 

 

Brief Lot van Hooidonk 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen 

hebben we het buurtmanifest met een 

begeleidende brief ook naar wethouder Lot  

KERNGROEP 

Gerbert Hengelaar:   06 83547950   Ad Tourné:  06 43535671  

Leonieke Boogaard:  06 19092557   Peter Vuijst:  06 28526659    

 

Website www.energievechtzoom.nl 



 

 

 

van Hooijdonk en gemeenteraadsleden 

gestuurd. Inmiddels hebben we antwoord van 

de wethouder. Zij schrijft dat de gemeente 

positief is over ons buurtinitiatief. En dat ze 

samen met ons wil kijken hoe we tot een 

goede warmteoplossing voor onze buurt 

kunnen komen. Haar brief zit als bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 

Groene Amsterdammer 

Journalist Frank Mulder van de Groene 

Amsterdammer is in het voorjaar bij één van 

onze vergaderingen aanwezig geweest en 

heeft ook ons buurtfeest een bezoekje 

gebracht. Daarnaast heeft hij nog veel meer 

mensen gesproken over het gasvrij worden in 

Overvecht-Noord. Zijn bevindingen heeft hij 

verwerkt in het artikel:  ‘Niet iets wat je even 

uitrolt’  in nummer 35 van de Groene 

Amsterdammer  van 28 augustus. Dat artikel 

kunt u hier lezen: 

https://www.groene.nl/artikel/niet-iets-wat-

je-even-uitrolt#menu 

Duurzame huizenroute 

Op 2 en 9 november is weer de duurzame 

huizenroute. Ook het Gasvrij Thuis op de 

Costa Ricadreef 183 doet daar aan mee. Meer 

informatie over de activiteiten en het 

inschrijven voor deelname is te vinden 

op:https://duurzamehuizenroute.nl/woning/

modelwoning-1969-utrecht  

 

 

In gesprek met de Klopvaartbuurt 

Onze kerngroep gaat in gesprek met bewoners 

van de Klopvaartbuurt in Overvecht-Noord.  In 

deze buurt organiseren bewoners zich ook om 

te komen tot duurzame  warmte. We willen 

kijken wat beide buurten van elkaar kunnen 

leren  en waar we kunnen samenwerken. Op 

23 oktober was hierover een eerste gesprek.  

Transitieplan Overvecht-Noord aardgasvrij 

Begin november verwachten wij van de 

gemeente het Transitieplan voor het 

aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. In 

dat plan staat met welke stappen en met 

welke tijdsplanning wordt gewerkt aan een 

alternatief voor aardgas.  

Het Transitieplan is opgesteld door het 

Programmateam Overvecht-Noord 

aardgasvrij. Daarin werken de gemeente, 

Stedin, Eneco, woningcorporaties en Energie-

U samen.   

Onze kerngroep heeft inbreng geleverd bij het 

tot stand komen van dit Transitieplan. Wij 

willen dat er rekening gehouden wordt met de 

mening van onze buurt. Dat er pas keuzes 

worden gemaakt als een groot deel van de 

buurt daarin is meegenomen. Dat vraagt wat 

ons betreft een flexibele planning . Besluiten 

kunnen pas in de gemeenteraad komen nadat 

het ook echt is gelukt om voldoende 

bewoners aan te latenhaken. Als wij met 

elkaar overtuigd zijn dat het een alternatief is 

dat duidelijk het beste scoort op onze 

voorwaarden. 

Tot slot: 

Wilt u ook uw steentje bijdragen?  

Neem contact op met één van de kerngroepleden (zie telefoonnummers boven aan deze nieuwsbrief) 

 

https://www.groene.nl/artikel/niet-iets-wat-je-even-uitrolt#menu
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