
 

 

 

 

Samen werken aan duurzame oplossingen voor energie in onze buurt 

115 laagbouwwoningen van de Japuradreef, Costa Ricadreef, Colombiadreef, Bogotadreef en Quitodreef 
 

 

KERNGROEP 

Gerbert Hengelaar: 06 83547950 

 
 

Ad Tourné: 

 
 

06 43535671 

Leonieke Boogaard: 06 19092557 
 

Website www.energievechtzoom.nl 

Peter Vuijst: 06 28526659 

 
 
 

Bericht uit de kerngroep   

De afgelopen weken is de kerngroep druk 

bezig geweest met de stemming over het 

vernieuwde buurtmanifest. Natuurlijk 

deden ze dat niet alleen, maar samen met de 

contactpersonen en de leden van de 

vertrouwenscommissie. Fijn dat zoveel 

mensen zich willen inzetten voor de buurt! 

Daarnaast zijn er ook contacten geweest 

met de Klopvaartbuurt, waar een 

vergelijkbaar proces als in onze buurt 

plaatsvindt. We onderzoeken hoe en waar we 

kunnen samenwerken om samen nog 

sterker te staan. Na de positieve uitslag van de 

stemming gaat de kerngroep met 

hernieuwde energie verder met de 

volgende stappen in het proces. 

Uitslag stemming 

De kerngroep is erg blij met de hoge 

opkomst bij de stemming! Het toont hoe 

betrokken de buurt is. In totaal zijn 100 

stemmen uitgebracht. Van de 

woningeigenaren van de 114 woningen in 

onze buurt (het Gasvrij Thuis deed natuurlijk 

niet mee) hebben er 91 gestemd. Dat is een 

opkomst van 79,8%! Van deze 91 

woningeigenaren waren er 78 

ook zelf de bewoner, de andere 13 zijn verhuurders. 

 

Van de woningeigenaren heeft 81,3% voor 

gestemd, 16,5% blanco en 2,2% tegen. We 

kunnen dus zeggen dat een grote meerderheid van 

de buurt zich achter de uitgangspunten en 

voorwaarden van het buurtmanifest heeft 

geschaard. 

Van de huurders, die een belangrijke 

adviserende stem hebben, heeft 89% voor 

gestemd en 11% blanco. Er waren geen 

tegenstemmen bij de huurders. Heel veel dank 

aan alle contactpersonen die dit mooie resultaat 

mogelijk hebben gemaakt.  

Dank ook aan Henk Griffioen en Wiep 

Kamphorst die als vertrouwenscommissie met 

grote inzet en nauwkeurigheid alle stemmen 

anoniem hebben verwerkt. 

 

Mandaat voor de kerngroep 

Met deze prachtige uitkomst van de stemming 

heeft de kerngroep een duidelijk mandaat van de 

buurt om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Met dit mandaat zal de kerngroep contact 

opnemen met de gemeente en het 

programmateam. We zullen met hen 

bespreken hoe we op korte termijn afspraken 

kunnen maken om recht te doen aan deze 

http://www.energievechtzoom.nl/


 

 

 

 
uitslag en hoe we kunnen samenwerken om 

daar invulling aan te geven. 

 
Klopvaartbuurt 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er 

plannen waren om samen te werken met de 

Klopvaartbuurt. Er was toen een eerste 

verkennend gesprek gevoerd. Inmiddels zijn er 

meer contacten geweest en overleggen wij 

met de Klopvaartbuurt hoe en waar wij 

kunnen samenwerken. Meerdere 

buurtinitiatieven samen kunnen bijvoorbeeld 

meer invloed hebben richting de gemeente. 

Maar er kunnen ook onderwerpen zijn die 

specifiek zijn voor een bepaalde buurt en waar 

samen optrekken minder voor de hand ligt. De 

kerngroep zal in overleg met de 

Klopvaartbuurt steeds kijken waar er 

meerwaarde is in samenwerken. Het is 

sowieso mooi dat er ook in andere buurten 

initiatieven ontstaan zoals in onze buurt. 

 
   Zonnepanelen 

In oktober zijn in een gezamenlijke actie van 

diverse  buurtbewoners      op     zeven  woningen 

 

zonnepanelen gelegd. Aan de even kant van de 

Bogotadreef zijn nu op alle huizen 

zonnepanelen te vinden. Ook  elders     in     de   wijk 

zijn er een aantal geplaatst. Samen met een 

voorgaande actie is nu sinds de start van 

Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 10% van de 

woningen van zonnepanelen voorzien. Daarbij 

zijn de voorlopers die al zonnepanelen hadden 

geplaatst voor wij begonnen niet 

meegerekend. 

 
Website 

Onze website is vernieuwd!  

De     vormgeving  is    verbeterd     en  er   is    veel    meer 

informatie te vinden. Neem eens een kijkje op: 

http://www.energievechtzoom.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tot slot: 

 

Wilt u ook uw steentje bijdragen? 

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

http://www.energievechtzoom.nl/

