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Doe meer met de buren
Als wijkbewoners energiebesparende maatre-
gelen in hun huis willen nemen, doen ze dat 
het liefst samen met een aantal buren. Overal 
in Nederland en ook in de Vogelwijk is dat een 
toenemende trend. Dat bleek ook op 21 sep-
tember tijdens de informatieavond over isola-
tiemaatregelen die Vogelwijk Energie(k) had 
belegd in het clubgebouw van Quick. Samen 
doen is stimulerender, leuker en bovendien 
goedkoper. Het levert alleen zoveel organisa-
torisch gedoe op, verzuchtten sommige aan-
wezigen. Het zou dan ook mooi zijn als de 
gemeente daarbij een faciliterende rol zou 
kunnen spelen, vond men. 
Tijdens de bijeenkomst werd nog eens onder-
streept dat een gedegen woningisolatie (vloer, 
muren, dak) voor Vogelwijkbewoners voor-
lopig de veiligste strategie is om zich voor te 
bereiden op een toekomst zonder aardgas. Pas 
over enkele jaren zal er meer duidelijkheid 
komen over de meest gewenste duurzame 
warmtevoorziening in de wijk. Tot nu toe is 
alleen bekend dat de beste optie voor de flats 
aan de Sportlaan de aansluiting op een collec-
tief warmtenet is.

Contributie daalt naar 15 euro 
De contributie voor leden van Vogelwijk Ener-
gie(k), die tot nu toe 25 euro per jaar bedroeg, 
zal in 2022 worden verlaagd naar 15 euro. Dat 
maakte VwE-voorzitter Rutger van Hoogstraten 
tijdens de voornoemde informatieavond be-
kend. Aan de contributieverlaging liggen twee 
overwegingen ten grondslag. Enerzijds kun-
nen er op die manier meer leden worden ge-
lokt (men kan zich aanmelden via de zeer in-

formatieve website www.vogelwijkenergiek.nl  
via het label Contact) en anderzijds is de verla-
ging te beschouwen als een douceurtje. Door 
de ‘coronapauze’ heeft Vogelwijk Energie(k) 
al bijna twee jaar nauwelijks geld uitgegeven, 
verklaarde de voorzitter, en inmiddels zit er 
bijna 17.000 euro in kas. ,,We willen niet al-
maar geld oppotten. Liever besteden we ko-
mend jaar een deel ervan aan nuttige activitei-
ten. En we verlagen voorlopig de contributie. 
Maar dan worden we wel strenger bij het 
controleren wie wel of niet heeft betaald. Dat 
zal ook een van de taken zijn van onze wijkge-
note Monique Tielrooy die heeft aangeboden 
ons administratief te gaan ondersteunen, iets 
waar we heel blij mee zijn.’’

Belastingdienst aast op
Coöperatie Zonnevogel
Op het dak van de Montessorischool aan de 
Laan van Poot en de Europese school bij de 
Houtrustbrug liggen bijna 300 zonnepanelen. 
Ze zijn eigendom van leden van Vogelwijk 
Energie(k) die geen mogelijkheid hebben om 
panelen op hun eigen dak te plaatsen. Samen 
vormen die leden Coöperatie De Zonnevogel. 
Tot twee jaar geleden liep alles op rolletjes, 
maar inmiddels wordt de Zonnevogel belaagd 
door de Belastingdienst. ,,Voornamelijk door 
eigen schuld’’, aldus Rutger van Hoogstraten, 
,,want we hebben administratief enkele steken 
laten vallen. De Belastingdienst beschouwt De 
Zonnevogel als een organisatie met winstoog-
merk. We moeten daarom ook BTW afdragen 
en dat hebben we een keer verzuimd. Het 
gevolg: een boete. Bovendien hebben we het 
jaarverslag over 2020 te laat ingeleverd, wat 
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ons op een absurd hoge boete van 2750 kwam 
te staan. En dat voor een clubje met een jaar-
omzet van nog geen 5000 euro! Inmiddels 
doen we er al het mogelijke aan om onder de 
boetes uit te komen.’’ 

Doe mee met enquête en maak
kans op een radiatorventilator
Op 22 juni hield de gemeente Den Haag (pro-
jectgroep Energietransitie en de afdeling DSO 
Wonen) in samenwerking met Vogelwijk Ener-
gie(k) en makelaardij Korff de Gidts een online 
informatiebijeenkomst over het isoleren en 
verduurzamen van woningen. In het verlengde 
daarvan heeft de gemeente twee vragenlijsten 
opgesteld waarbij Vogelwijkbewoners onder 
meer kunnen aangeven welke vervolgstappen 
ze nodig achten en of ze behoefte hebben aan 
ondersteuning bij het verduurzamen van hun 
woning. 
Door een van de twee vragenlijsten in te vullen, 
kunt u kans maken op een duurzame prijs. Er 
worden drie Speed Comfort radiatorventilatoren 
verloot. Die zorgen voor een betere verwarming 
van de ruimte en een efficiëntere werking van 
de radiator. De winnaars krijgen in november 
bericht. 
Het beantwoorden van de vragen duurt onge-
veer vijf minuten. De uitkomsten worden de 
deelnemers desgewenst toegezonden. Ze wor-
den ook gedeeld met Vogelwijk Energie(k) en 
zullen door de gemeente worden gebruikt om 
toekomstige projecten beter af te stemmen op 
de buurt en de wensen en behoeften van de be-
woners. De antwoorden zijn anoniem en wor-
den alleen op postcodeniveau bekeken.
Overigens is het nuttig te weten dat veel infor-

matie over verduurzamingsmaatregelen te ver-
krijgen is in de vestigingen van Hou van je Huis, 
zoals op de Goudsbloemlaan 82. Medewerkers 
van Hou van je huis zijn telefonisch bereikbaar 
op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 
(070) 353 99 31 en (070) 353 32 81. 

Via de onderstaande link of de bijgaande QR-
code kunt u de vragenlijsten vinden:  https://
duurzamestad.denhaag.nl/webinar-vogelwijk/ 

Elektrische deelauto buiten
de wijk gewilder dan hier 
Het afgelopen voorjaar besloten Rutger-Jan en 
Amanda Schoen (Fuutlaan) hun nieuwe elek-
trische Peugeot e-2008 aan te melden voor 
de campagne van Vogelwijk Energie(k) om 
het elektrisch rijden te bevorderen. Ze boden 
hun auto aan als deelauto via het platform van 
SnappCar (zie het wijkblad van juni). Wij vroe-
gen Rutger-Jan naar zijn ervaringen sindsdien.

Altijd gebruiksklaar
,,Tot nu toe zijn onze ervaringen goed, maar er 
zouden wel meer wijkgenoten gebruik van de 
auto moeten maken’’, vat Rutger-Jan samen. 
,,Behalve dat we bijdragen aan schoner rijden, 
leidt het autodelen ook tot leuke contacten. 
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Overigens staat de auto meer voor de deur 
dan dat hij gebruikt wordt. Het is geen melk-
koe, maar het delen draagt wel bij in de kosten 
van afschrijving en onderhoud. Helaas komen 
de meeste huurders van buiten de Vogelwijk 
en zelfs buiten Den Haag, waardoor wat we 
verminderen aan CO2-uitstoot weer verloren 
gaat door de manier waarop de huurders hier 
komen. Verhuur binnen de wijk zou veel beter 
zijn en meer bijdragen aan de doelstellingen 
van Vogelwijk Energie(k).’’ 
,,We zorgen dat de auto er altijd netjes uitziet 
en opgeladen is, zodat geïnteresseerden hem 
op ieder moment kunnen huren, mits we hem 
zelf niet nodig hebben. Je ziet wel dat hij iets 
sneller veroudert dan wanneer je hem op de 
oprit laat staan, maar we beschouwen de auto 
als slechts een middel. Tot nu toe wordt hij vaak 
schoner teruggebracht dan zoals we hem mee-
gaven.’’
,,Volledig opgeladen kun je er 250 tot 300 ki-

lometer mee rijden. Je hoeft hem niet gevuld 
af te leveren, want we laden hem zelf op. We 
hebben inmiddels ook zonnepanelen op ons 
dak, dus dan weet je zeker dat je schoon rijdt. 
Opladen onderweg gaat ook makkelijk met de 
verschillende token en kaarten die ik in de auto 
laat liggen. Dat verrekenen we achteraf via een 
Tikkie, omdat SnappCar daar zelf nog geen 
mogelijkheid voor heeft.”

Doe mee!
Heeft u een elektrische auto of overweegt u er 
eentje aan te schaffen, denk dan aan de moge-
lijkheid om de auto af en toe te delen. Als u 
daarvoor voelt, meld het dan via een mail naar 
info@vogelwijkenergiek.nl
De financiële ondersteuning van VwE en de 
verdere voorwaarden vindt u in het wijkblad 
van jan/feb 2021 en op onze website www. 
vogelwijkenergiek.nl. De Peugeot van de fami-
lie Schoen kunt u huren via www.snappcar.nl.
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