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Wethouder Van Tongeren over energietransitie:

‘Wijken moeten veel zelf doen’

De Werkgroep Warmte van Vogelwijk Ener-
gie(k) heeft op 23 april een gesprek gehad 
met wethouder Liesbeth van Tongeren (Duur-

zaamheid, Milieu 
en Energietransitie) 
over de manier 
waarop de stad en 
de Vogelwijk op 
een slimme ma-
nier kunnen over-
stappen op  duur-

zame  warmte. Paul Schlotter en Erwin 
Mul ders wilden weten hoe het warmtesys-
teem in de stad ontwikkeld gaat worden en 
hoe de Vogelwijk daarop kan aansluiten. 

Stedelijk Energieplan 
De wethouder vertelde over het Stedelijk 
Energieplan dat sinds half april in concept ge-
reed is. Hierin staat in grote lijnen hoe Den 
Haag de komende twee decennia de overstap 
gaat maken naar duurzame, schone energie, 
gebruikmakend van ‘groene’ elektriciteit, 
aardwarmte, warmte uit water en industri-
ele restwarmte uit het Rotterdams havenge-
bied. Het is geen gedetailleerd plan voor de 
hele stad, daar gelooft de wethouder niet in. 
De gemeente kan volgens haar niet sturen 
op energie zoals dat vroeger kon met het 
Gemeentelijk EnergieBedrijf (GEB). 
De delegatie van Vogelwijk Energie(k) be-
toogde dat een steviger regie wel helpt om 
tot zo efficiënt mogelijke oplossingen te 
komen voor de stad en dat in de Vogelwijk 
wordt verwacht dat de gemeente wijkbewo-
ners actief bij de plannenmakerij betrekt. 

Liesbeth van Tongeren zei dat ze graag con-
crete initiatieven vanuit wijken ondersteunt, 
zoals de huidige actie Zet ‘em op 70!, en dat 
de gemeente ook de totstandkoming van wij-
kenergieplannen en concrete startprojecten 
wil steunen. Daarbij neemt zij echter slechts 
in een beperkt aantal gevallen het voor-
touw. Het is aan de wijken om zelf, samen 
met energiebedrijven, tot startprojecten te 
komen. Met deze boodschap gingen de VwE-
vertegenwoordigers weer huiswaarts. 
Vogelwijk Energie(k) gaat graag in gesprek 
met Vogelwijkbewoners over de vraag hoe we 
de invoering van duurzame warmte in de wijk 
– als alternatief voor gasverwarming - slim 
kunnen realiseren. Meld u zich bij info@vo-
gelwijkenergiek.nl als u ideeën of concrete sug-
gesties heeft.
 
Hou van je huis
Bent u op zoek naar deskundig en gratis ad-
vies op het gebied van energiebesparing, 
woningisolatie, aardgasvrij wonen e.d., dan 
kunt u terecht bij de Hou van je huis-win-
kels van de gemeente Den Haag. De dichtst 
bij de Vogelwijk gelegen winkel is aan de 
Goudsbloemlaan 82. Vanwege de coronacrisis 
is de winkel weliswaar tot nader order geslo-
ten, maar de adviseurs zijn wel telefonisch en 
per e-mail bereikbaar.
Telefoon: (070) 353 32 81 of (070) 353 99 31. 
U kunt bellen op maandag tussen 13.00 en 
17.00 uur, en donderdag en vrijdag  tussen 
9.00 en 17.00 uur. Ook kunt u het contactfor-
mulier insturen dat op de website van de ge-
meente staat. Zie www.denhaag.nl en typ in het 
zoekvenster rechts bovenin: Hou van je huis. 
Na invulling van het formulier neemt een ad-
viseur contact met u op.
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