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In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
Op de bijeenkomst van 5 juli hebben veel bewoners aangegeven dat er behoefte
is aan meer inzicht in de verschillende verduurzamingsopties voor onze
woningen. Op de website is daar al het een en ander over te vinden. Daar
kunnen we nu een schematisch overzicht aan toevoegen van DWA, een bureau
dat onder meer overheden, woningcorporaties en architecten adviseert over
‘slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen van morgen’. We hebben DWA
bereid gevonden er een toelichting bij te schrijven. En we spraken met Ir. René
Jansen, de opsteller ervan. Hij is werkzaam als adviseur bij DWA. In dit
interview vragen we door op een aantal punten uit het overzicht.
◊

•
Op de enquête die begin september naar alle bewoners is gestuurd, is
uitstekend gereageerd. Bijna 60 procent heeft een ingevuld exemplaar
geretourneerd. Wij zijn nu bezig om de oogst te analyseren zodat we de
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resultaten kunnen presenteren en met jullie bespreken op de
bewonersbijeenkomst van maandag 1 november a.s.
◊

•
Op maandagavond 1 november staat weer een bewonersbijeenkomst op de
agenda. Reserveer vast de datum. Er is veel te vertellen en te bespreken. Onder
andere zullen de resultaten van de enquête aan jullie worden teruggekoppeld.
En: we ruimen tijd in om te bespreken welke verduurzamingsopties in onze
omgeving voor ons relevant zijn. Zie daarvoor ook het overzicht van bureau
DWA dat hierboven staat gemeld. Ook gaan we samen kijken wat dit betekent
voor het ontwikkelen van een voorstel dat we aan de VvE kunnen voorleggen.
◊

•
Veel woningeigenaren willen hun woning wel verduurzamen, maar lopen tegen
obstakels op. Het Sociaal Cultureel Planbureau, de gezaghebbende adviesclub
voor de regering, heeft hier onderzoek naar gedaan. SCP stelt dat de overheid
de bereidwilligen moet stimuleren en ondersteunen. Geld speelt daarbij een
belangrijke rol. Ook moet de overheid ontlasten en ontzorgen. Het is belangrijk
om te begrijpen hoe mensen in beweging zijn te krijgen, en financiële
overwegingen spelen daarbij een grote rol, stelt het SCP, zowel om te
verduurzamen als om dat juist (nog) niet te doen.
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◊

•
Op de ETO-website (www.energietransitieoostpoort.nl) hebben we een aantal
lezenswaardige artikelen geplaatst. Zoals het verhaal van Gideon Goudsmit –
‘Mr All-Electric’, die onze bodem als een grote accu ziet en een verhaal in NRC
over geothermie. En natuurlijk: de mening van deskundigen over de impact van
hoge gasprijzen op energietransitie.

