
Datum Activiteit en resultaat Wat ging goed Wat kan beter 

Spoor 1 – bewoners – draagvlak en kennis bij bewoners en VvE’s  

apr 
21-mrt 
22 

Nieuwsbrief 
Komt maandelijks uit, alleen in de 
zomervakantie overgeslagen. Lay 
out aangepast n.a.v. vernieuwing 
website De Eester. Je kunt nu ook 
aanmelden via de website. 

Loopt heel goed. Nieuwsbrief 
wordt gewaardeerd en aantal 
‘leden’ groeit. Op dit moment 
265 mailadressen, 70% opent 
de nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief staat als totaal 
niet op de website, de losse 
artikelen wel.  

- Aantal ontvangers kan verder 
groeien, ook meer verspreid 
over alle gebouwen/de wijk. 

- Schrijven, onderwerpen 
zoeken enz  kost veel tijd. 

apr 21 
mrt 22  

Website 
De website van De Eester is in 2021 
vernieuwd en het deel van de 
Energiecommissie is opnieuw 
ingericht. 

Ons deel op de website is 
bijgewerkt.  

- Bijhouden kost veel tijd en is 
technisch niet altijd simpel. 

- Bewoners maken er te weinig 
gebruik van.  

 

apr-juli 
21 

Brainstorm mogelijkheden 
betrekken/infomeren bewoner. 
Resultaat: lijst met activiteiten voor 
korte en middellange termijn. 

Goede bijeenkomst + vervolg. 
Heeft goede lijst opgeleverd. 

Uitvoering van een aantal 
ideeën is uitgesteld, ook i.v.m. 
corona.  

juni-
okt 21 

Krant 
Maken en verspreiden 2e huis-aan-
huiskrant. 

Krant ziet er mooi uit en wordt 
ook gewaardeerd.  

Maken kost veel tijd en geeft 
stress. Afspraken waren niet 
altijd duidelijk. Doel en inhoud 
beter vooraf en tussentijds 
bespreken.    
Verspreiding beter vooraf 
bespreken/regelen. 

okt 21-
mrt 22 

Energiecafé’s 
Informatiebijeenkomsten in 
informele setting. 2 x live, 1x 
alsnog online. 

De 2 live bijeenkomsten waren 
zeer geslaagd. Resp. 30 en 25 
bewoners (ook verschillende), 
goede info, discussie en sfeer.  
Het ‘café’ met Vattenfall 
hebben we alsnog online 
moeten doen. Er waren wel 
veel bezoekers, ca. 50.   

Elke 2 maanden blijkt nogal 
ambitieus om steeds goede 
onderwerpen te hebben. 3e 
wordt waarschijnlijk een 
excursie. 

juni-
juli 21 

Betrekken jongeren 
Mails aan basisscholen + mails aan 
en gesprek met contactpersonen 
vanuit gemeente en 02025. 

Contact gelegd met 
contactpersonen gemeente en 
02025 + wijkbewoner met 
project voor basisschool. 

Nog geen concrete afspraken. 
Scholen hebben nog geen 
tijd/belangstelling. Na zomer 
2022 wellicht opnieuw 
proberen met concreet aanbod. 

apr 21 
– feb 
22  

Webinars Een aantal verliep heel goed, 
laagdrempelig 

Techniek was soms struikelblok, 
aanmeldingen/deelnemers 
nogal wisselend. 

feb-
mrt 22 

Stuurgroep KNSM In feb gestart, goede 
opkomst/vertegenwoordiging. 
Een groep heeft zich 
aangemeld voor stuurgroep.   

Groep is nu nog consumptief, ze 
moeten zelf meer 
verantwoordelijkheid gaan 
nemen. 

apr 
21-mrt 
22 

Presentaties bij VvE’s enz 
We zijn door meerdere VvE’s, 
bewonersgroepen enz. gevraagd 
om een presentatie te geven of bij 
een overleg te komen.   

Loopt goed, altijd leuke 
bijeenkomsten. Ook belangrijk 
om onze plannen met een 
grotere groep te delen en ook 
hun reacties te horen.  

Kost veel tijd, het is meestal ‘s 
avonds. We proberen het soms 
te verdelen de aanvragen soms.   



apr 21 
-mrt 
22 

Database en contactgegevens 
gebouwen, VvE’s enz 
Bijhouden en uitbreiden bestand 
met gegevens van gebouwen, 
bewoners, VvE’s enz. 

Het aantal gegevens groeit 
langzaam.  
Door koppeling met de 
database van De Eester 
kunnen gegevens nu worden 
gebruikt voor de nieuwsbrief. 
De gegevens worden nu ook 
gebruikt voor het opzetten 
van de Stuurgroep(en).  
Verder is er een koppeling met 
database van AECL (Hugo).    

- Bijhouden en aanvullen kost 
tijd en aandacht. Is soms 
lastig.  

- Verdere koppeling met 
database AECL wellicht 
mogelijk/gewenst? 

Spoor 2 – gebouwenonderzoek 

juni-
juli 21 

Oriëntatie aanpak  
Gesprekken met Ketelhuis WG en  
Warmtetransitiemakers 
Resultaat: we kiezen een eigen 
aanpak, onderzoek lagere 
temperatuur.  

Goede gesprekken gevoerd, 
gezamenlijk besluit eigen 
onderzoeksaanpak + 
uitvoering door mensen uit 
onze groep.   

Vertraging door vakantie en  
afwachten besluit 
subsidieaanvraag.  

aug-
nov 21 

Opzet gebouwenonderzoek 
Opzet gemaakt, afspraken met 2 
deskundige bewoners die het 
onderzoek gaan uitvoeren. Start 
onderzoek bij 2 voorbeeld 
gebouwen (Diogenes+ Venetiehof). 

Onderzoek loopt goed. Na 
presentatie bij 
Energiecommissie besluit over 
de opzet.   
Standaardrapportage opgezet 
+ reacties vanuit betrokken 
VvE’s en aantal deskundigen.   
1e Presentatie bij VvE 
Diogenes goed ontvangen.  

- Onderzoek later gestart door 
vakanties, opdracht aan 2 
onderzoekers, enz. Alles 
duurde wat langer dan 
gepland. 

okt 21-
mrt 22  

Onderzoek 8 gebouwen 
Onderzoek uitgevoerd in nog 6 
gebouwen. Veel overleg met VvE’s 
+ aantal presentaties. Rapportages 
voorgelegd aan externen (o.a. 
02025).    

Uitvoering is heel goed 
verlopen. De rapporten zijn 
heel uitgebreid en geven de 
VvE’s en ons veel informatie. 
Bewoners/VvE’s vonden het 
prettig dat het door 
wijkbewoners werd 
uitgevoerd.  

- De uitvoering duurde langer 
dan gepland, maar alle 8 
rapporten waren voor 1 april 
gereed. 

- N.a.v. de rapporten kregen we 
een aantal opmerkingen en 
verbeterpunten. Die worden 
meegenomen bij de 
vervolgopdracht van Mimi 
(buiten onze wijk).  

- We kunnen de informatie zelf 
nog beter gaan inzetten, voor 
onszelf, maar ook naar 
bewoners en bijv. 
woningcorporaties.  

Spoor 3 + 4 – gebieden en infrastructuur 

apr 21 
dec 21 

KNSM-eiland 
Bij de pilot-KNSM heeft Waternet 
met AECL een rapportage incl 
kostenberekening gemaakt.  

Mooie rapportage, voorbeeld 
KNSM werkt goed bij 
communicatie naar de wijk. 
 

Samenwerking met Waternet 
liep soms moeizaam.  
Kostenberekening is te 
theoretisch, bewoners kunnen 
er zo nog te weinig mee. 
Ingenieursbureau zou 
berekening checken. Gebeurt 



nu pas, resultaat nog niet 
bekend.    

jan 22-
apr 22 

Berekening overige gebieden 
We hebben AECL/Resourcefully 
gevraagd dezelfde berekeningen 
voor de andere gebieden met gas 
te maken.  

AECL maakt met 
ondersteuning van Stefan Mol 
de berekeningen. Ze gaan 
m.b.t. kosten iets verder dan 
KNSM. In maart 1e presentatie 
voor Energiecommissie. 

Gegevens nog niet beschikbaar 
voor bewoners. Goede, 
toegankelijke presentatie is nog 
wel lastig. 

 


