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Thema-avond Samen Besparen
op 24 mei (nieuwe datum)
Onze eerder aangekondigde themabijeenkomst  
over energiebesparing is verzet van 17 mei 
naar dinsdag 24 mei. Graag ontmoeten we u 
dan om 20.00 uur in de kantine van sportver-
eniging Quick op de hoek van de De Savornin 
Lohmanlaan en de Sportlaan. We gaan graag 
met u in gesprek over besparing op energie, 
welke hulp daarbij beschikbaar is van de ge-
meente en andere instanties en hoe we elkaar 
daarbij kunnen helpen.

Hoge energieprijzen: Bespaar!
Naar verwachting zijn we voorlopig nog niet af 
van de hoge prijzen voor olie en gas, mede door 
de oorlog in Oekraïne en de groeiende weer-
stand tegen Russisch gas. Van sommige leden 
horen we dat de energierekening per 1 januari 
2022 al is verdubbeld. Met de hoge olie- en gas-
prijzen groeit de aandacht voor energiebespa-
ring. Dat sluit mooi aan bij de maatregelen die 
nodig zijn om onze huizen toekomstbestendig 
te maken.

Kunt u niet wachten met besparen? 
Denk dan hieraan:
 Isoleer! Er zijn subsidies voor isolatiemaatre-

gelen via de gemeente, zie 
 https://duurzamestad.denhaag.nl 
 Kijk of u met minder (of zonder) gas kunt. 

Ook voor verwarmen en koken op schone 
energie heeft de gemeente subsidies beschik-
baar. 

 Maak een plan voor verduurzaming van uw 
huis. U kunt advies inwinnen bij de ‘Hou 
van je huis’-winkel aan de Goudsbloemlaan 
of gelijk kijken op www.verbeterjehuis.nl en/of 
www.vogelwijkenergiek.nl (Kijk onder het label 
‘Warmte’ bij ‘Energiebesparingsadvies’) 

 Kleine dingen helpen ook! Kieren dichten 
tegen tocht, thermostaat een graad lager 
zetten, vaker met de fiets of met de deelauto 
reizen, ledverlichting installeren. Allemaal 
goed.

Gemeentelijke transitievisie
De gemeente Den Haag heeft eind februari 
een concepttekst voor de Transitievisie warmte 
voor de stad gepubliceerd en vrijgegeven voor 
inspraak. Hierin worden mogelijke scenario’s 
geschetst voor de overgang naar duurzame 
warmte in de Haagse wijken. Voor veel wijken, 
waaronder de Vogelwijk, is nog niet duidelijk 
welke warmteoptie het meest geschikt is voor 
de lange termijn. U kunt tot 23 mei uw mening 
over de transitievisie geven op website www.
duurzamestad.denhaag.nl (Klik op de startpa-
gina bij ‘Het laatste nieuws’ op ‘Meer nieuws’). 
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) is be-
nieuwd naar uw mening en hoopt dat u die ook 
naar de gemeente kenbaar maakt.

Penningmeester gezocht!!
Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Wilt u zich inzetten voor energiebesparing en het bespoedigen van de energietransitie in de 
Vogelwijk en heeft u affiniteit met financiële administratie, kijk dan op www.vogelwijkenergiek.nl 
voor nadere gegevens of neem contact op via info@vogelwijknergiek.nl
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