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Agenda:
1) Opening
2) Bestuursverkiezing
3) Maya van der Steenhoven
4) Jaarplan
5) Zet ‘m op 70!

1) Opening
Bart van de Velde heet alle aanwezigen welkom en spreekt zijn trots en blijdschap uit dat het
vandaag de eerste officiële ALV is van de Coöperatie.
Bart is één van de initiatiefnemers van Warm in de Wijk en mede-oprichter van de Coöperatie
Duurzame Vruchtenbuurt U.A.
2) Bestuursverkiezing
Na een oproep onder leden van de Coöperatie hebben vier buurtbewoners zich kandidaat gesteld
voor bestuurslidmaatschap: Eric Boessenkool, Hans Ramaker, Martijntje Smits en Liesbeth Kromhout.
Hun motivatie is te lezen op http://www.warmindewijk.nl/de-cooeperatie/de-cooeperatie-in-hetkort. Met unanieme stemmen werd het bestuur gekozen.
3) Maya van der Steenhoven
Maya is directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. In haar presentatie
benadrukte zij waarom Nederland van het gas af moet en waarom het verstandig en slim is daar nu al
mee te beginnen, en voorop te lopen.
Redenen om van het gas af te gaan en over te stappen op duurzame warmte:
De energievraag wordt voor een groot deel bepaald door de vraag naar warmte. We kunnen CO2uitstoot verminderen als we overstappen naar een duurzame warmtebron, en dat willen we om
klimaatdoelen te behalen. We willen geen afhankelijkheid van gas uit Rusland. Onze economie is
voor een groot deel een energie-economie, dus we moeten mee met de transitie. Tot slot:
inductiekoken is veiliger dan koken op gas.
Redenen om voorop te lopen:
Niet iedereen kan aansluiten op dezelfde warmtebron. Hoe meer er wordt ingevuld in het
totaalplaatje (op basis van beschikbare bronnen en op basis van wensen en behoeftes), hoe minder
er te kiezen valt.
Belangrijke noties:
Bij vangaslos moet iedere gebruiker (bewoner/ bedrijf/ organisatie) kijken wat de beste oplossing is:
duurzaam gas/ warmtenet/ all electric. Isoleren is sowieso verstandig en in sommige gevallen zelfs
voorwaarde;
Niet voor de hand liggen dat veel huishoudens de komende tijd gebruik kunnen maken van
waterstof: dat gaat vooral gebruikt worden in de industrie;
De energietransitie is groter dan alle transities die we gekend hebben;
De enrgietransitie is ook een transitie in gedrag, het vereist aanpassingen in ons handelen en een
verandering van mindset;
Er zal de komende periode (jaren) een palet aan netwerken en mogelijkheden ontstaan;
De energietransitie biedt ook (heel veel) kansen in werkgelegenheid, zeker voor een land als

Nederland waarin energie een belangrijk onderdeel van de economie is.

Maya sprak haar bewondering uit voor de wijze waarop Warm in de Wijk zich heeft georganiseerd en
hoeveel er al is bereikt.
De presentatie van Maya van der Steenhoven is te vinden op http://www.warmindewijk.nl/decooeperatie/de-cooeperatie-in-het-kort. Meer informatie is te vinden op de website van het
programmabureau: www.warmopweg.nl .
4) Jaarplan
Eric Boessenkool, lid van de Bestuurswerkgroep en aan het begin van de avond gekozen als een van
de bestuursleden, licht het jaarplan toe. Het jaarplan bevat de volgende activiteiten:
•
•
•
•

•
•

•
•

‘Zet hem op 70’:
Onderzoeken of onze huizen zonder comfortverlies te verwarmen zijn op 70 graden.
Pop-up store/ informatiepunt:
Een tijdelijke voorziening waar buurtbewoners informatie kunnen krijgen over Warm in de
Wijk, en wellicht breder over duurzaamheid.
Aansluitconcepten:
Uitwerken hoe onze huizen het beste kunnen worden aangesloten op een collectief
warmtenet.
Onderbouwing:
Een collectief warmtenet met duurzame bronnen lijkt de beste optie voor de Vruchtenbuurt.
De komende periode zullen we dit verder onderbouwen én brengen we ook de alternatieve
mogelijkheden in kaart.
Koplopersproject:
Doorontwikkelen/ verder uitwerken van het plan om met een eerste deel van de
Vruchtenbuurt van het gas af te gaan.
Verder ontwikkelen wijktransitieplan:
Voor alle wijken in Den Haag moet een plan komen waarin staat op welke manier en
wanneer de transitie gaat plaatsvinden. In de Vruchtenbuurt nemen we hierin zelf het
voortouw, en werken we samen met de gemeente.
Coöperatie en community:
Ons streven is om de community uit te bouwen en een sterke coöperatie te vormen.
Fondsenwerving voor bovenstaande activiteiten:
Zowel voor communicatie, activiteiten en proces, als voor het aanleggen van een netwerk is
geld nodig. We vragen zelf subsidies aan, en werken ook hierin samen met gemeente en
provincie.

De aanwezige leden van de Coöperatie wordt gevraagd of zij hiermee instemmen. Hierop wordt
unaniem ja geantwoord.
De uitgebreide versie van het jaarplan is te vinden op http://www.warmindewijk.nl/decooeperatie/de-cooeperatie-in-het-kort.
5) Zet ‘m op 70!
Nog dit jaar start ‘Zet ‘m op 70!’. Mirella van der Heide licht het idee achter deze actie en de
uitgangspunten toe:
Een regelmatig gehoorde zorg betreft de angst dat er comfortverlies optreedt als huizen op 70
graden verwarmd worden. Nu staan CV-ketels veelal op 80 of 85 graden ingesteld.
Met dat in ons achterhoofd starten we de proef ‘Zet ‘m op 70!’ met 70 bewoners van de

Vruchtenbuurt, waarbij in 70 huishoudens de CV wordt ingesteld op 70 graden.
We willen onderzoeken wat het doet met comfort, onterecht angst wegnemen én
handelingsperspectief bieden als het comfort tóch vermindert (welke maatregelen kan je nemen, bv
plaatsen ventilatoren voor optimale warmte-overdracht, radiatorfolie, beter inregelen installaties
etc). Het onderzoek wordt begeleid en uitgevoerd door de TU Delft.
Uitgangspunt is dat de 70 bewoners die meedoen een gratis ketelcheck inclusief instellen van de CV
en nalopen van de apparatuur krijgen, en dat ze tussentijds ook kosteloos weer kunnen
terugschakelen als dat nodig is. Bewoners vullen vooraf een vragenlijst in over soort huis,
gezinssamenstelling en temperatuur etc. Via een automatisch sensor wordt bijgehouden wat binnenen buitentemperatuur is. De proef duurt ongeveer drie maanden en nadere informatie/ uitnodiging
volgt per mail, eind november.
Na de presentatie van Mirella hebben tientallen bewoners zich ingeschreven voor deelname aan ’70
op 70’, om zichzelf op die manier voor te bereiden op een warmtenetwerk. Zo leveren zij een
concrete bijdrage aan Warm in de Wijk en de energietransitie.

Afsluiting
Na de laatste spreker sluit Bart van de Velde de vergadering.

