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Een jaar geleden schreven wij onder het motto 
‘Verduursamen met burenkorting’ over het ini-
tiatief van vier huishoudens aan het Eiberplein 
om gezamenlijk 64 zonnepanelen op hun dak 
te laten plaatsen. Niet alleen leidde dat tot een 
aanzienlijke burenkorting bij de installatie, ook 
is dankzij dit gezamenlijke project een egaal 
vlak panelen ontstaan, wat veel mooier is voor 
het aanzicht. Technisch zijn het wel vier aparte 
installaties gebleven. Wie het nog niet kent, 
moet op het Eiberplein maar eens een kijkje 
nemen.
Inmiddels is ruim een jaar met dit collectieve 
project ervaring opgedaan. Initiatiefnemer 
Ruud de Meer: ,,In april hebben we als buren 
‘Eén jaar zonnepanelen’ gevierd. Alle vier deel-
nemers zijn supertevreden. Bij mij op nummer 
1 is in een jaar tijd ruim 6800 kWu opgewekt. 
Die had ik anders tegen 22 cent per kilowattuur 
bij de firma GreenChoice moeten kopen voor 
bijna 1500 euro. Op een totale investering van 
6600 euro ex btw is er dus een terugverdientijd 
van nog geen 4,5 jaar. Bijna 23 procent rende-
ment, waar vind je dat nog? Als je dan ook nog 
bedenkt dat de economische levensduur van de 
panelen 15 à 20 jaar is, vraag je je af waarom er 
nog één dak in Nederland zonder zonnepane-
len te vinden is.”
Wat Vogelwijk Energie(k) betreft verdient dit 
project uiteraard alle navolging. Wellicht dat de 
verduurzamingsactie die de gemeente dit jaar 
houdt (zie verderop) een extra stimulans kan 
vormen. Indien gewenst zijn we graag bereid u 
bij de realisering behulpzaam te zijn.

Succesvol zonneproject met buren
en nieuwe elektrische deelauto

Elektrisch autorijden
Een aantal jaren geleden is Vogelwijk Ener-
gie(k) begonnen met een actie ter bevordering 
van elektrisch autorijden. Die actie behelst 
o.a. financiële en publicitaire ondersteuning 
van VwE en een inspanningsverplichting om 
de auto enkele keren per maand te verhuren 
tegen een redelijke prijs. Eerdere deelnemers 
hebben vanwege veranderde persoonlijke om-
standigheden na kortere of langere tijd moeten 
afhaken. 
We zijn blij nu weer een nieuwe elektrische 
deelauto in de wijk te kunnen verwelkomen en 
wel de Peugeot e-2008 van de familie Schoen, 
wonend aan de Fuutlaan. Je kunt de auto huren 
via snappcar.nl, waar ook verdere specificaties 
en details over de prijs te vinden zijn.
Rutger-Jan Schoen: ,,We besloten met de actie 
van Vogelwijk Energie(k) mee te doen, omdat 
het delen van de auto bijdraagt aan een beter 
milieu, aan vermindering van het aantal auto’s 
in de wijk én aan de kosten van onderhoud. 
In de eerste maand is hij al drie keer gedeeld, 
vreemd genoeg niet met wijkgenoten, maar 
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met mensen uit Rotterdam en Krimpen aan 
den IJssel, die een elektrische auto wilden uit-
proberen. We wachten nog op huurders uit de 
wijk. De eerste keer was het wel even spannend, 
maar het is goed geregeld met de verzekering 
en je maakt kennis met allerlei nieuwe mensen 
die je normaal niet zo makkelijk ontmoet.”
Heeft u een elektrische auto die u af en toe 
kunt missen of overweegt u er een aan te schaf-
fen? Misschien wilt u dan ook gebruik maken 
van het aanbod van Vogelwijk Energie(k) en zo 
meewerken aan de bevordering van elektrisch 
rijden en een schoner milieu. Kijk voor de voor-
waarden op www.vogelwijkenergiek.nl en neem 
contact op via info@vogelwijkenergiek.nl

Algemene Ledenvergaderingen
Zoals in het kader op deze pagina wordt aan-
gekondigd, organiseert de gemeente op 21 sep-

tember in het clubgebouw van Quick een infor-
matieavond over woningisolatie. Aan het begin 
van deze bijeenkomst wil Vogelwijk Energie(k) 
de statutair verplichte jaarlijkse Algemene Le-
den vergaderingen houden van zowel de ver-
eniging Vogelwijk Energie(k) als Coöperatie De 
ZonneVogel (het collectief van wijkbewoners 
die op de daken van de Montessorischool en 
de Europese School zonnepanelen hebben lig-
gen). De hierbij behorende presentatie, goed-
keuring van jaarverslagen en financiële afre-
keningen en eventuele discussie zal ongeveer 
een half uur in beslag nemen, zodat verder 
alle aandacht die avond kan uitgaan naar het 
thema woningisolatie. Zoals gebruikelijk zul-
len de leden van Vogelwijk Energie(k) en De 
ZonneVogel apart per e-mail voor de ledenver-
gadering worden uitgenodigd en de noodzake-
lijke stukken aangeleverd krijgen.

In het vorige wijkblad heeft u kunnen lezen over 
de gezamenlijke advies- en inkoopactie van de 
gemeente Den Haag om eigenaren van eenge-
zinswoningen in de Vogelwijk te helpen met 
(verdere) isolatie en andere verduurzamings-
maatregelen. In de volgende wijkblad-editie zal 
de gemeente hierover verdere details bekend 
maken. 
Intussen staan er ook twee bijeenkomsten 
op de rol waarin de gemeente haar plannen 
met de wijk zal toelichten en de wensen en 
voorkeuren van de wijkbewoners wil peilen: 
een online-informatiebijeenkomst (webinar) 
op dinsdagavond 22 juni, waarschijnlijk om 
19.00 uur, en een fysieke bijeenkomst (‘isola-

tieavond’) op dinsdag 21 september om 20.00 
uur in de kantine van Quick aan de De Savornin 
Lohmanlaan.
Dezer dagen nodigt de gemeente de betref-
fen de huishoudens per brief voor het webinar 
uit. Na het online-evenement wordt in de wijk 
een flyer verspreid met alle besproken punten 
en een opsomming van de subsidies, rele-
vante websites, handige links en andere belan-
grijke informatie. 

Zet u s.v.p. deze avonden en tijden alvast in 
uw agenda. Over de verdere invulling van de 
bijeenkomst op 21 september zullen wij u t.z.t. 
berichten.

Gemeentelijke verduurzamingsactie:webinar 
en tips over woningisolatie
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