Nieuwsflitsen
Do or Guus Meijer

Veel wijkbewoners willen meepraten
over duurzame warmte
Ruim 100 mensen hebben vorige maand de (anonieme) enquête ingevuld
over duurzame warmte voor de Vogelwijk. Voor Vogelwijk Energie(k) is het een
novum dat zo veel mensen uit de wijk van zich laten horen. En dat ondanks een
foutje in de QR-code in het oktobernummer van het wijkblad. De code werkt
nu overigens uitstekend.
Het is overigens niet zo gek dat er veel belangstelling is voor de duurzame warmteplannen
in Nederland en in Den Haag. De keuzes die
de komende tijd worden gemaakt voor de
Vogelwijk zijn relevant voor ieder huishouden.
Wordt het een collectief warmtenet of gaan we
allemaal individueel elektrisch verwarmen?
Of wordt het een mix van beide opties?
Met de enquête wil Vogelwijk Energie(k) verkennen hoe wijkbewoners betrokken willen
worden bij de plannen voor toekomstige duurzame verwarming in hun huizen.
Eerste resultaten
De eerste resultaten zijn best interessant:
π Driekwart van de deelnemers is er (enigszins) van op de hoogte dat er op korte termijn plannen worden gemaakt voor de overgang naar schone energie in Haagse wijken.
π Ruim 60% heeft al nagedacht wat de overgang naar schone energie voor henzelf kan
betekenen.
π 99% vindt dat bewoners van de wijk een
stem moeten hebben in het wijkenergieplan
en ruim de helft wil actief betrokken worden bij het proces.
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Ruim driekwart van de deelnemers vindt
dat de gemeente een brief aan de bewoners
moet sturen over het doel, het proces en de
tijdlijn.

De Vogelwijk telt bijna 1750 huizen en circa
650 appartementen die op termijn allemaal
duurzaam zullen moeten worden verwarmd.
Als je het zo bekijkt, is ruim 100 enquêtedeelnemers eigenlijk helemaal niet zo veel.
Wilt u alsnog meedoen? Het kan nog: scan
de bijgaande QR-code of ga naar de website
www.vogelwijkenergiek.nl
Meer informatie
Wat doet de gemeente? In april 2020 publiceerde de gemeente een Ontwerp Stedelijk
Energieplan (SEP) om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te
zetten. In september j.l. verscheen de Pro
grammabrief Duurzaamheid 2021 met plannen
en voornemens voor onder meer energiebronnen en maatregelen voor een aantal wijken,
waaronder onze Vogelwijk.
Wilt u meer informatie over duurzame energie in de wijk of wilt u bovengenoemde ge-

www.vogelwijkenergiek.nl - info@vogelwijkenergiek.nl

meentelijke beleidsdocumenten inzien? Kijk
dan op de website www.vogelwijkenergiek.nl
of lees het vorige wijkblad er nog eens op na.
‘Vogelwijk Zet ‘m op 70’: Doe mee!
Met deze actie onderzoeken we of de huizen
in onze wijk comfortabel warm te stoken zijn
als de CV-ketel is ingesteld op 70°C. Dit is de
temperatuur die ook met duurzame bronnen
kan worden gegenereerd, dus als uw huis met
70 graden warm gehouden kan worden, bent
u bijna klaar voor duurzame warmte.

waarin de ervaringen met het warmtecomfort
kunt aangeven. Vorig jaar hebben 70 huishoudens uit de wijk meegedaan. Nu hopen we de
100 te halen. Meld u dus onverwijld aan!
Meer informatie vindt u op de website www.
vogelwijkenergiek.nl waar u zich ook kunt
aanmelden. Ook kunt u desgewenst direct
een mailtje met uw naam- en adresgegevens
sturen naar info@vogelwijkenergiek.nl

De hoofdconclusie uit de proef tot nu toe was:
De deelnemende woningen kunnen bijna alle
maal comfortabel warm worden gestookt met een
keteltemperatuur van 70 °C of minder. Slechts bij
een enkeling lukte dat niet. Aangezien echter de
afgelopen winter zeer zacht was, gaan we nog
een jaar door in de hoop dat we nog een reeks
echt koude dagen krijgen.
Tijdens de actie vragen we de deelnemers
een paar maal een korte enquête in te vullen,
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