Motivatie bestuursleden
Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A.

Eric:
‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan onze mooie buurt. Invoering van duurzame energie in
onze wijk is te belangrijk voor ons als bewoners om alleen aan de overheid of grote
bedrijven over te laten. Via de coöperatie kunnen we ervoor zorgen dat we een oplossing
vinden die het beste past bij de wens van de bewoners. En niet onbelangrijk; door de
coöperatie leren buurtgenoten elkaar beter kennen en werken we samen aan
duurzaamheid. Vanuit mijn werk bij Rijkswaterstaat heb ik ervaring met complexe nationale
en internationale projecten. Het lijkt mij geweldig als ik deze ervaringen mag inzetten voor
de Vruchtenbuurt. In het bestuur zal ik proberen de behoefte van de leden van coöperatie
uit te dragen en te vertalen naar de werkgroepen, de gemeente, Dunea etc. Als bestuur
moeten we steeds de vraag stellen of we met de oplossingen die gaan komen de bewoners
van de Vruchtenbuurt ook echt concreet verder helpen.’
Eric Boessenkool
Tomatenstraat
Ina:
‘Sinds 2010 woon ik in de Abrikozenstraat. Toen ik in de Vruchtenpers las, dat er een
bewonersvereniging werd opgericht voor de transitie naar ”Van het gas af” en duurzame energie heb
ik mij meteen aangemeld. Het klimaat en de problemen in Groningen liggen mij na aan het hart. Nu
ik met pensioen ben wil ik mij daar graag ook daadwerkelijk voor inzetten.
In mijn werkzame leven was ik sociaal–geneeskundige, eerst een aantal jaren in de
jeugdgezondheidszorg, later in de algemene gezondheidszorg. Vanuit de ondernemingsraad heb
tijdens een veranderingsproces veel geleerd over besluitvormingsprocessen. Later heb ik bestuurlijke
ervaring opgedaan als voorzitter van mijn beroepsvereniging, het Forensisch Medisch Genootschap.
De laatste tien jaren was ik vertrouwensarts bij Veilig Thuis en daarnaast lid van het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Toen ik een jaar geleden meer tijd kreeg, wilde ik die graag ook besteden aan Warm in de Wijk en
ben ik lid geworden van de werkgroep Integrale Aanpak. Nu blijkt er menskracht nodig in het bestuur
van de coöperatie: er gebeurt van alles tegelijk en er moet in snel tempo veel ontwikkeld worden om
voorbereid te zijn op de dingen die komen gaan. Er moeten keuzes worden gemaakt! In de
geneeskunde wordt veel waarde gehecht aan het begrip “informed consent”, bij een medische
ingreep of behandeling. Dat is ook hier van toepassing: het is van groot belang dat zoveel mogelijk
bewoners betrokken zijn en gedegen geïnformeerd worden, zodat wij samen op goede gronden
kunnen beslissen over de “ingrepen” aan onze huizen.
Een veelomvattend proces, waar ik mij graag voor wil inzetten als bestuurslid en waarbij mijn
ervaring best van pas kan komen.’
Ina Topman
Abrikozenstraat

Juriaan (aspirant-bestuurslid):
‘Ik vind coöperatie Warm in de Wijk een belangrijk initiatief, waarmee wij als wijk richting de Gemeente
en andere partijen kunnen aangeven wat wij de meest optimale warmteoplossing vinden voor onze
woningen.
Mijn persoonlijke drijfveer om mij kandidaat te stellen is mijn streven om woningen te verduurzamen
met behoud of zelfs verbetering van comfort. Dit doe ik privé, in mijn eigen woning en als bestuurder
van mijn VvE, en ook in mijn werk als consultant energietransitie bij adviesbureau Navigant. Vanuit
mijn werk heb ik ervaring met alternatieve en duurzame warmtebronnen voor bestaande woningen en
heb ik diverse studies geleid naar de kosten en technische oplossingen van all electric, groen gas,
waterstof en warmtenetten. Met deze ervaring hoop ik dat ik kan bijdragen aan een goede
constructieve discussie. Ik kijk er naar uit om met jullie een versnelling te brengen in de verduurzaming
van de Vruchtenbuurt.’

Juriaan van Tilburg
Thorbeckelaan

