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Nieuwsbrief december 2021

Projectgroep 21-24

De projectgroep 21-24 heeft met 12 deelnemers nu het maximaal aantal bereikt. De projectgroep is

onderverdeeld in 3 huiskamergroepen van elk 4 deelnemers en worden elk begeleid door 3

werkgroepleden. De bijeenkomsten zijn wisselend bij elkaar in huis. 

De eerste huiskamerbijeenkomsten zijn in de afgelopen maand gehouden en de volgende afspraak staat

gepland komende januari. De deelnemers zullen in de tussentijd een inventarisatielijst invullen, die als

input zal gaan dienen voor de warmteverliesberekening. Op basis daarvan kan uiteindelijk het vermogen

van de warmtepomp worden berekend.

Tijdens de volgende bijeenkomsten worden de verschillende type warmtepompen besproken. Hopelijk laat

de corona regelgeving het toe, dat de deelnemers voorafgaand een gepland bezoek brengen aan het

Inspiratiecentrum Duurzaamheid in Zwolle met o.a. diverse all-electric warmtesystemen. Daar zal dan ook

uitgebreid uitleg gegeven worden betreft de werking en waarom de daarbij bijhorende onderdelen en

accessoires nodig zijn. Mocht dat daar niet lukken, dan wordt gezocht naar een alternatieve locatie.

Tenslotte proberen we bij een aantal bewoners in het Golfpark en Lommerrijk, die al een warmtepomp in

gebruik hebben, een open-huis-dag te organiseren om de projectdeelnemers de werking in de praktijk te

laten ervaren.

Spiegelgroep 21-24

Nu niet meer aangemeld kan worden voor de projectgroep 21-24, kunnen bewoners zich aanmelden voor

de spiegelgroep 21-24. Er is geen limiet in tijdstip en aantal. De enige voorwaarde is, dat men lid is van de

Bewonersvereniging Golfpark. 

De deelnemers van de spiegelgroep 21-24 gaan parallel lopen aan projectgroep 21-24 en daardoor

uiteindelijk vrijwillig dezelfde stappen kunnen maken. 

Zij kunnen dan ook optimaal gebruik maken van de daar opgedane kennis en ervaringen. Tevens kunnen

ze meedoen met door de projectgroep deelnemers geïnitieerde collectieve aanschaf van goederen en

diensten.

Geïnteresseerde bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen

aan werkgroep@gp2030gv.nl. 

 

Collectieve aanschaf

Hoewel al veel bewoners in de afgelopen jaren zich hebben voorbereid op de komende energietransitie,

nu de einddatum om van het aardgas af te moeten concreet aan de horizon is verschenen, zijn nog

steeds aan aantal bewoners geïnteresseerd om de eerste stap van het Bewonersplan Golfpark en

Lommerrijk uit te voeren.

HR++ glas

Bewoners, die nog dubbelglas wil vervangen door HR++ glas, kunnen zich aanmelden door een e-mail te

sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl. 

Voor HR++ glas geldt een aanmeldingstermijn tot 1 april. Uitvoering zal waarschijnlijk eind april - begin

mei plaatsvinden. Al het HR++ glas zal pas besteld worden vanaf het moment, dat de laatste deelnemer

van het collectief akkoord is gegaan met zijn persoonlijke offerte, dan wel afziet van deelname. 

Vloer isolatie

Bewoners, die de isolatiewaarde van de aanwezige systeem vloer willen verhogen van 2,1 naar 4 - 5

kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl. Hiervoor geldt een

kortere aanmeldingstermijn tot 15 februari.

Er zal vervolgens gekozen kunnen worden uit een aantal bedrijven, die aangepaste bedragen hanteren

voor collectieve aanschaf. De aanvraag voor een persoonlijke offerte en het maken van een afspraak voor

de uitvoering wordt individueel gemaakt.

Zonnepanelen

Bewoners, die voor het eerst zonnepanelen willen aanschaffen dan wel het aantal willen uitbreiden i.v.m.

een toekomstige aanschaf van een warmtepomp of een elektrische auto, kunnen zich aanmelden door

een e-mail te sturen aan werkgroep@gp2030gv.nl.  Hiervoor geldt ook een aanmeldingstermijn tot 15

februari.

Er zal vervolgens gekozen kunnen worden uit een aantal bedrijven, die aangepaste bedragen hanteren

voor collectieve aanschaf. De aanvraag voor een persoonlijke offerte en het maken van een afspraak voor

de uitvoering wordt  individueel gemaakt.

N.B.
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de Spiegelgroep 21-24 door een e-mail te sturen

aan werkgroep@gp2030gv.nl. 

Meer info op de website. 
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