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Vogelwijk Energie(k) houdt op dinsdagavond 
21 september in het clubgebouw van Quick 
voor alle wijkgenoten en andere geïnteres-
seerden een informatiebijeenkomst over de 
‘energietransitie’ in de komende jaren.
 Aanvang: 20.00 uur.

De bijeenkomst geldt tevens als Algemene 
Ledenvergadering van de vereniging Vogelwijk 
Energie(k) en de coöperatie Zonnevogel. Leden 
krijgen hiervoor apart een uitnodiging per mail 
met de bijbehorende stukken (jaarverslag en 
financiële verantwoording). Als u zich van te-
voren aanmeldt op info@vogelwijkenergiek.
nl kunnen wij u tijdig informeren als het on-
verhoopt nodig mocht zijn de bijeenkomst om 
te zetten in een digitale sessie in verband met 
Covid. Maar ook zonder aanmelding blijft u 
van harte welkom.

Gemeentelijke plannen en acties
De gemeente heeft afgelopen maanden via het 
wijkblad en een vrijwel overal in de wijk be-
zorgde brief de achtergrond en aanpak toege-
licht voor de ‘warmtetransitie’ in de Vogelwijk: 
de overgang van het huidige aardgas naar 
duurzame alternatieven. Ook organiseerde de 
gemeente op 22 juni een onlinebijeenkomst 
over woningisolatie. Een verslag daarvan is te 
vinden via https://duurzamestad.denhaag.nl
Klik op deze informatieve website onder het 
hoofdstuk Uw Wijk op Groene Energiewijken. 
Daar treft u allerlei relevante informatie voor 
de Vogelwijk aan. Ook op onze eigen website 
www.vogelwijkenergiek.nl is veel te vinden!
De nadruk in de aanpak van de gemeente ligt 
op isolatiemaatregelen en het voorbereiden van 
onze huizen op alternatieve warmtebronnen. 
Zie ook het zomernummer van ons wijkblad. 

21 september: Informatiebijeenkomst 
over de toekomstige energietransitie  

De eerder van gemeentewege aangekondigde 
‘isolatiemarkt’ die ook zou plaatsvinden op 
dinsdagavond 21 september is vanwege de aan-
houdende onzekerheid over de coronamaatre-
gelen voorlopig uitgesteld. 
De volgende stap van de gemeente in de dia-
loog met onze wijk is een wijkbrede enquête, 
die u zal bereiken via brief en wijkblad. Daarop 
vooruitlopend willen wij tijdens onze bijeen-
komst op 21 september graag met u van ge-
dachten wisselen over de aanpak en commu-
nicatie van de gemeente en wat wij als wijk zelf 
hierin kunnen en willen doen.

‘Winst uit je woning’ en vogelhuisje
Veel wijkgenoten hebben meegedaan aan de 
actie Winst uit je woning ter bevordering van 
isolatie en verduurzaming van woningen, zoals 
gemeld in de gemeentelijke brief van maart dit 
jaar. Wij willen deelnemers graag belonen met 
een bijzonder vogelhuisje met het logo van 
Vogelwijk Energie(k). Heeft u aan de actie mee-
gedaan en wilt u het vogelhuisje ontvangen, 
meldt u zich dan via een e-mail bij info@vogel-
wijkenergiek.nl 

Groene daken-campagne Energy Guards
Ten slotte maken we u graag attent op de cam-
pagne van het Haagse verduurzamingsbedrijf 
Energy Guards voor de aanleg van ‘groene 
daken’. Inmiddels zijn er al een flink aantal 
groene daken in de wijk. Energy Guards ver-
zorgt alles wat hierbij komt kijken inclusief de 
subsidie. In delen van de Vogelwijk is al een 
flyer verspreid. 

Voor meer informatie: 
www.energyguards.nl/groendakje/
of mail naar luna@energyguards.nl
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