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Bewonersplan 
Het bewonersplan Golfpak en Lommerrijk is vlak na de kerstdagen gereed gekomen en is bij deze 
nieuwsbrief als bijlage in pdf-bestand bijgevoegd. Het bewonersplan is ook op de website in te zien. 
Het bewonersplan is bedoeld als een allereerste stap rich?ng een aardgasvrij Golfpark en Lommerrijk. 
Wanneer we als wijken aardgasvrij zullen moeten zijn, is nog onbekend. Maar we hopen, dat de transi?e de 
leeCaarheid in deze prach?ge wijken niet aantast en de onderlinge sociale cohesie door gezamenlijke 
inspanningen verder versterkt wordt.  

Het bewonersplan is tot stand gekomen met ondersteuning van Alex de Ruiter, buurtbegeleider van 
S?ch?ng Buurkracht, het bewonerspanel en de werkgroepleden.  

Ondersteuning gestopt 
Vanaf 1 december j.l. is de ondersteuning vanuit de s?ch?ng Buurkracht gestopt .Echter met het 
bewonersplan als basis zullen de leden van de werkgroep en het bewonerspanel in de komende jaren de 
bewoners van onze wijken blijven ondersteunen in de te maken keuzes ?jdens de transi?e met informa?e 
en stappenplannen. Ook de interviews met bewoners, die al stappen hebben gemaakt naar energie-
neutraal en/of gasvrij wonen, bevaMen belangrijke informa?e, waarop gelet moet worden ?jdens het 
traject. Mogelijk, dat deze bewoners na de huidige corona pandemie ?jdens open huisdagen hun 
aanpassingen willen laten zien aan en vertellen wat hun ervaringen zijn. 

Interview fam. Donders 
Het interview met de familie Donders is eveneens gereed gekomen en op de website in te zien. 
Hun moMo is: “Gebruik nu de 4jd die je hebt om je goed te oriënteren” 
Voor Jos en Dieuwke is een ding absoluut duidelijk. Hun keuze moet leiden tot minder stoken en verhoging 
van het comfort. Want op comfort wordt niet ingeleverd! 

Woningscan 
Nu de nachten weer kouder worden kunnen bewoners een gra?s warmtescan voor hun woning aanvragen 
bij het energieloket. 

Recente berichten op de website 
Bewonersplan gereed 
Voorbeeld woning Golfpark 
SEEH wordt RRE  
Interview familie Donders 

https://www.gp2030gv.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bewonersplan-Golfpark-en-Lommerrijk-2020-1.pdf
https://energieloketflevoland.nl
https://www.gp2030gv.nl/2020/12/26/bewonersplan-gereed/
https://www.gp2030gv.nl/berekeningen-voorbeeldwoning-golfpark/
https://www.gp2030gv.nl/2020/11/20/seeh-wordt-rre/
https://www.gp2030gv.nl/fam-donders/

