
 
 
Verslag vergadering werkgroep Energietransitie Golfpark d.d. 4 maart 2020 
 
Aanwezig: Alex de Ruiter, Johan Kuiper, Gerard Stokman, Wietze van der Schaaf, Jacob Bremer, 
Samantha Raj, Arno Bus 
 
Agenda 
1.  Welkom  
2.a  Verslag dd. 05-02-2020 
2.b  Status voortgang uitstaande activiteiten 
3.  Korte evaluatie panelbijeenkomst 10 febr. 
4.  Korte toelichting bezoek aan Mijndomein.nl in het kader van energietransitie. 
5.  Panelgroepen 
6.  Plannen 1e concept wijkplan: inhoud, structuur, wie levert wat op, wanneer. 
7.  Bespreken vragenlijst inventarisatie beginsituatie 
8. Overig, volgend overleg en sluiting 
 
1. Welkom  
Alex heet Nicole welkom als nieuw lid van de werkgroep.  
Dit is laatste vergadering van Samantha. Zij heeft een baan geaccepteerd bij het Ministerie EZ. 
Gefeliciteerd! Anne Pronk neemt haar plaats in. Samantha geeft email van Anne door aan leden 
werkgroep. 
 
2.a Verslag 5 februari 2020 
Actiepunten uit verslag 22/01/2020 doorgenomen. De volgende actie blijft staan: 
- Onze wensen t.a.v. ondersteuning Buurkracht geeft Wietze door. Huidige ondersteuning 
loopt tot 6 april. 
N.a.v. het verslag: 
- Samantha heeft bedrijven in de regio die geschikt zijn voor onze onderzoeksvraag 
doorgegeven aan Wietze. 
 
2.b Status voortgang uitstaande activiteiten (lijst van 21-02-2020) 
Wietze bewaakt acties uit deze lijst. Inhoud komt bij volgende agendapunten aan de orde. 
 
3. Korte evaluatie panelbijeenkomst 10 febr. 
Positieve avond met betrokken panelleden.  
 
4. Korte toelichting bezoek aan Mijndomein.nl in het kader van energietransitie. 
Gesprek met Jaap Willems heeft opgeleverd dat het bedrijf een goede bron van kennis is o.m. over 
all-electric oplossingen en (collectieve) opslag energie. Bedrijf is mogelijk interessant als partner voor 
ons traject. Wietze regelt een afspraak met Ite Meints en Wijnand Stinissen. 
Jaap Willems wees ons op Woonduurzaam.nl. Wietze en Nicole hebben hun woning doorgerekend, 
geeft voorlopig energielabel en duidelijk beeld van mogelijke verbeteringen.  
Energielabel definitief te maken op: energielabelvoorwoningen.nl. 
 
5. Panelgroepen 

- - Voor de panelgroepen Communicatie en Markt+Overheid hebben zich slechts elk één 
persoon opgegeven. Wietze gaat deze groepen combineren. 

- Verslagen snuffelrondes bewonerspanel zijn verspreid. 



 
- Interviews: waar gaan we die publiceren? In eerste instantie online op website. Buurkracht 

kan ondersteuning leveren voor een flyer. Alex adviseert om ook aan te haken bij 
(duurzaamheids-)publicaties van de gemeente. 

- Arno en Gerard hebben de eerste bijeenkomst panelgroep Techniek gehad.  
o We willen een warmtescan campagne. NMFF kan dat regelen. Samantha vraagt Anne 

om dit te trekken. Bij voorkeur op korte termijn, eerst voor leden werkgroep en 
panelgroep Techniek. Vervolgens mogelijk voor alle leden bewonerspanel.  
Doel scan: Is isolatie op orde en waar zitten warmtelekken. Als daar uit blijkt dat 
isolatie verbeterd kan, dan afspraken maken met betrouwbare bedrijven voor 
advisering. 

o Voor warmteopwekking informatie van gemeente nodig. Gerard vraagt uitkomst 
CEGOIA-model en totaal energieverbruik van onze wijk op.  

o Panelgroep bereidt offerteaanvraag bij bedrijven voor de meest effectieve 
alternatieve energiebronnen voor onze wijken voor. 

- Er komt wel enige anti-energietransitie op gang in de wijk. Alex gaat een heldere simpele 
boodschap formuleren die via een nieuwe routekaart kan worden verspreid. Hij vraagt van 
Allen input voor die boodschap. 

 
6. Plannen 1e concept wijkplan: inhoud, structuur, wie levert wat op, wanneer 
Jacob heeft o.b.v. zijn projectmanagementervaring een opzet gemaakt voor het wijkplan. Input die 
Alex en Wietze hebben aangeleverd kan hiermee worden gematched. Output mogelijk naar o.a. 
WORD en POWERPOINT. Jacob gaat invulling van deze opzet trekken. Het moet een compact, lekker 
leesbaar rapport worden met bijlagen. Document opslaan op Google-account Energietransitie: 
energietransite4golfpark@gmail.com. Wachtwoord toegang op te vragen bij Wietze. 
 
Wat willen we op 6 april presenteren tijdens de ALV?  

- Heldere boodschap: niets moet 
- Waar we mee bezig zijn 
- Gewijzigde planning wijkplan 

 
7. Bespreken vragenlijst inventarisatie beginsituatie 
Wietze heeft concept vragenlijst rondgestuurd. Actie Allen: test de vragenlijst en geef opmerkingen 
door aan Wietze. Nicole en Wietze gaan samen testen. Wietze wil test combineren met de 
uitkomsten van de Woonduurzaam-scan.  
 
Wat doen we als bewoners hem niet of half invullen? Het lijkt mogelijk de wel volledig ingevulde 
antwoorden te extrapoleren naar de hele wijk en de uitkomsten te middelen naar de verschillende 
woningtypen. 
 
8. Overig, volgend overleg en sluiting 

• Volgend overleg werkgroep: woensdag 18 maart, om 16.00 uur bij Nicole, Golfpark 50. 


