
 

 

 
 

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   

We zijn heel blij dat Niels Blaauwbroek de 

kerngroep komt versterken. Na de stemming  

in november hebben we in een brief aan de 

gemeente en wethouder Lot van Hooijdonk  

aangegeven een belangrijke rol te willen 

spelen bij het kiezen van een alternatief voor 

gas. De buurt moet daar dan ook over kunnen 

stemmen. Er is ook een persbericht uitgegaan 

over ons initiatief en de stemming. Als het 

goed is komt er binnenkort een artikel in de 

Volkskrant waarin onder andere ons initiatief 

besproken wordt. De kerngroepleden zijn in 

elk geval in de kerstvakantie bij elkaar 

gekomen voor een korte vergadering waarbij 

de fotograaf van de Volkskrant foto’s maakte. 

Ook zijn we verder gegaan met de 

samenwerking met de Klopvaartbuurt. Zo 

heeft Nieuwe Energie voor de Vechtzoom 

samen met Klopvaart Aardgasvrij een brief 

gestuurd naar de stuurgroep Overvecht-Noord 

Aardgasvrij. In die brief geven ze aan een 

serieuze rol te willen spelen in het proces 

omdat beide buurten een duidelijk mandaat 

hebben gekregen van hun bewoners.  

 

Vechtzoom- en Klopvaartbuurt betrokken bij 

uitwerken van warmte-alternatieven 

De komende maanden gaan twee 

gespecialiseerde bureaus (APPM en CE Delft) 

verkennen wat de beste warmteoplossingen 

zijn voor Overvecht-Noord als vervanging voor 

verwarmen met aardgas. Zij doen dat in 

opdracht  van de gemeente Utrecht en gaan dit per buurt 

uitwerken. Binnen Overvecht-Noord kunnen er per buurt 

dus verschillende adviezen uitkomen. Zij willen bij het 

verkennen en uitwerken van een alternatief nauw 

samenwerken met ons buurtinitiatief Nieuwe Energie voor 

de Vechtzoom en met het buurtinitiatief Klopvaart 

Aardgasvrij. Ook de gemeente wil dat zij goed met ons 

samenwerken. 

Maandag 6 januari heeft APPM kennis gemaakt met enkele 

mensen van Nieuwe Energie voor de Vechtzoom en 

Klopvaart Aardgasvrij. Dat was de eerste stap in de 

samenwerking. Maandag 13 januari nam een 

vertegenwoordiging van de twee buurtinitiatieven deel aan 

een bijeenkomst met CE-Delft. Zij gaven uitleg over hun 

werkwijze. Hoe gaan ze de warmteoplossingen uitwerken 

en beoordelen? Welke gegevens en cijfers worden 

daarvoor gebruikt? Hoe duidelijk is dat allemaal voor 

bewoners? Wat voor soort conclusies of aanbevelingen 

kunnen daar uitkomen?  Hoe gaat dat vervolgens naar de 

bewoners in Overvecht-Noord (en naar onze twee buurten) 

gecommuniceerd worden? Vechtzoom en Klopvaartbuurt 

hebben samen een werkgroep gevormd om dit de 

komende maanden goed te volgen. Vanuit onze buurt 

nemen Ad Tourné, Peter Vuijst en Niels Blaauwbroek daar 

aan deel. Zij zullen er op letten dat de twee bureaus bij het 

uitwerken van de alternatieven goed rekening houden met 

de voorwaarden uit ons Buurtmanifest. Dat resultaten op 

een duidelijke manier voorgelegd gaan worden aan de 

bewoners van onze buurt (en de Klopvaartbuurt). Naar de 

gemeente hebben wij duidelijk gemaakt dat de buurt 

uiteindelijk zal moeten instemmen met de keuze voor een 

alternatief. 

 

   KERNGROEP 

 

   Gerbert Hengelaar: 06 83547950 

 
 

 
Ad Tourné: 

 
 

 
06 43535671 

   Leonieke Boogaard: 06 19092557  
   Niels Blaauwbroek:            0630851142 

   Website www.energievechtzoom.nl 

Peter Vuijst: 06 28526659 

 

https://www.appm.nl/
https://www.ce.nl/
http://www.energievechtzoom.nl/


 

 

 

Cadeau van de gemeente  

Vlak voor de kerst kreeg onze kerngroep een 

leuk cadeau van de gemeente: De Bosatlas van 

de Duurzaamheid. Anne Jo Visser kwam het 

afleveren bij Gerbert Hengelaar. Dat was 

meteen een goede gelegenheid om informeel 

wat verder door te praten over ons 

buurtinitiatief en hoe wij met de  gemeente 

kunnen samenwerken. Anne Jo Visser is het 

hoofd van alles wat er vanuit de gemeente 

gebeurt rond aardgasvrij. Daaronder valt ook 

de samenwerking met buurten om tot goede 

oplossingen te komen. Zij sprak haar 

waardering uit voor ons buurtinitiatief. Dat wij 

met bewoners in onze buurt intensief hebben 

gesproken over hoe wij willen komen tot een 

buurtwarmteplan. Met als gevolg een grote 

steun die bewoners via de stemming hebben 

gegeven aan wat er in het Buurtmanifest staat. 

De gemeente is blij met deze grote inzet en 

betrokkenheid van bewoners bij de 

energietransitie in onze buurt. Het cadeau was 

bedoeld om die waardering nog eens te 

onderstrepen.  

Borrel contactpersonen 

De contactpersonen zijn van grote waarde bij 

het proces in onze buurt. Zij hebben elk in hun 

eigen buurt de buurtmanifesten verspreid, de 

huiskamergesprekken georganiseerd en de 

stemformulieren rondgedeeld. Om hen te 

bedanken voor hun inspanningen en om  hen 

ervaringen te laten delen met de andere 

contactpersonen is er op 13 december een 

kleine bijeenkomst georganiseerd in het Gasvrij 

Thuis. Onder het genot van een hapje en een          

 

 

drankje was het een gezellig samenzijn. 

 
Subsidie voor Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 
Vanaf  1 september 2019 tot en met 31 december 2020 

loopt er een subsidie voor het uitvoeren van 

energiebesparende maatregelen in een eigen huis. 

Je kunt in aanmerking komen voor de Subsidie 

energiebesparing eigen huis (SEEH) als je 2 of meer 

energiebesparende isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd en 

betaald. Het gaat om isolatiemaatregelen als: 

• Spouwmuurisolatie 

• Dakisolatie 

• vloer en/of bodemisolatie 

• gevelisolatie 

• hoogrendementsglas 

De subsidie bedraagt ongeveer 20% van de kosten die je 

maakt. De subsidie wordt achteraf verstrekt en op basis 

van de facturen van het bedrijf dat de werkzaamheden 

heeft uitgevoerd. Er wordt geen subsidie verleent als je zelf 

gaat klussen. 

De isolatiemaatregelen moeten wel aan bepaalde 

isolatiewaarden voldoen.  

Je kunt alles nalezen op de website van de overheid: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner 

Er is ook een rekentool beschikbaar, waarmee je je subsidie 

kunt bereken. Dit Excel bestand kun je vinden onder het 

kopje “bereken uw subsidie”. Heb je plannen voor 

isolatiemaatregelen dit komende jaar neem dan zeker even 

een kijkje en laat deze subsidiemogelijkheid zeker niet 

liggen. 

Nieuwsbrieven en andere informatie 

Op onze vernieuwde website kunt u alle voorgaande 

nieuwsbrieven nog eens lezen, maar ook allerlei andere 

informatie vinden. 

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} 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
http://www.energievechtzoom.nl/

