
 
 

 
 
Verslag bijeenkomst meedenkteam Zandweerd Noord & Zuid, dinsdag 29 oktober 2019 
 
Aanwezig: 13 buurtbewoners 
Van gemeente aanwezig: Else Tutert 
Van Buurkracht aanwezig: Timo Veen, Bart de Voogd 
 
Agenda voor de avond:  

1. Kennismaken en uitleg meedenkteam 
2. Terugblik buurtavond 7 oktober 
3. Hoe ziet het buurtplan eruit? 
4. Introductie Woningwaard 
5. Ideeën om op te pakken  

 
1. Bij kennismaakronde worden de volgende vragen gesteld:  

• Is dinsdagavond vaste datum?  

• Hoe informeren we de huurders van corporatie woningen en de huurders van grote 
eigenaren, bijv. VVE?  

• Hoe gaan we om met informatiebehoefte van huurders? Ze zijn nog niet benaderd 
door corporaties.   

De volgende suggesties worden gedaan:  

• Kunnen we een interactieve kaart maken om bij te houden wie participeert? 

• Naast de technische vragen moet er ook aandacht zijn voor wat is gezond voor wijk?  

• Verdeling van wijk was op eerste bewonersavond niet goed. We missen delen van de 
wijk?  

• Een volgende bijeenkomst moet zeker weer binnen de wijk plaats vinden en dan 
mogelijk 2 parallel avonden.  

• Voor communicatie kunnen we woningen en winkels inzetten met posters.  

• Er moet goed worden nagedacht wie je wilt bereiken en met welke middelen. 
Timo legt uit welke schillen we in een buurt hanteren (kernteam, meedenkteam, 
bewonerspanel, etc) en wat de taken van het ‘meedenkteam’ zijn. Wat doe het 
meedenkteam, op gebied van techniek, sociaal en financiën. Meedenkteam denkt mee op 
deze drie sporen.   
 
2. Terugblik buurtavond 7 oktober: 

• Algehele indruk was goed 

• Alle beschikbare informatie werd duidelijk gepresenteerd   

• Goed dat er ruimte was voor plenair beantwoorden van vragen 

• Systeem van carrousel werkte goed na de pauze 

• Presentaties waren niet te lezen (zijn terug te lezen op buurkracht.nl/zandweerd)  

• Volgende keer een pakket informatie mee naar huis geven. Het is erg veel informatie. 

• Sommige mensen die zich hadden opgegeven en stonden niet op de lijst. 



3. Buurtplan:  
Het meedenkteam werkt een buurtplan voor woningeigenaren uit langs drie sporen die 
uiteindelijk opgaan in een plan van de gemeente, het zogenaamde wijkuitvoeringsplan. 
Sporen zijn: Participatie, Techniek en Financiering. Timo legt de drie sporen uit.  
 
4. Introductie van Siem Bijman van Woningwaard:  
Woningwaard geeft advies over verduurzaming van huis en haalt in de wijk het animo op. 
Woningwaard biedt alle vormen aan voor het verduurzamen van huizen en levert financieel 
advies. Woningwaard werkt ook samen met lokale partijen.  
Uitgangspunten van Woningwaard zijn: 

• Bewoners goed informeren 

• Bewoners laagdrempelig participeren 

• Aanbod collectieve warmtevoorziening 

• Aanbod kunnen vergelijken 

• Offertes op maat 

• Lokale ondernemers   
 
Woningwaard zoekt naar een collectief aanbod maar biedt individuele keuze. Woningwaard 
gaat een aantal keer de wijk in om zo groot mogelijk bereik te krijgen. Advies is dynamisch. 
Als er nieuwe technieken zijn past het advies ook aan.  
 
Woningwaard levert een ‘persoonlijk’ woonplan op. De inhoud van dit plan bestaat uit 
analyse en advies.  
Analyse van: technische eigenschappen, energieverbruik, huishouden, wooncomfort, 
wensen en ambities van eigenaar, maatregelen en interactie,  
Advies over: investering en besparing, financiering en rendement en woonlasten. 
Persoonlijk advies: EUR 49,- (mogelijk wordt dit met subsidie aangeboden, dan is het advies 
gratis, dat is nu nog onduidelijk). 
Het woonplan houdt rekening met verschillende wensen: zoals financiën, gezondheid in 
woning of invloed in wijk  
 
Het aanbod in Zandweerd: 
Aanbod is nog niet voor alle huizen. Vrijstaande woningen kunnen nu nog niet geadviseerd 
worden. Woningwaard kan wel advies geven aan seriewoningen die over de loop van jaren 
individueel verbouwd zijn.  Het advies is uitgebreider dan dat van een wooncoach.  
 
5. Ideeën om op te pakken als meedenkteam: 
Wat doen we in de wijk? Timo doet suggesties zoals, afnemen van enquête, 
ambassadeurschap in wijk en warmtecamera wandeling. We spreken af dat Buurkracht op 
volgende bijeenkomst de mogelijke taken verder uitwerkt.  
 
De suggestie wordt gedaan om scholieren van de school aan overkant van spoor in te zetten 
voor hand en span diensten. 
 
Volgende data:  
Woensdag 20 november en half december (nader te bepalen), beide om 19.30 uur in het 
Van Vlotenhof.     
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Rollen in de buurt
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Rol meedenkteam
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● Meedenken tijdens meedenksessies

● Terugkoppeling buurtbijeenkomst

● Ambassadeurs in buurt

● Verbinding met buurtpanel

● Ogen en oren in de buurt

● Afnemen bewonersenquête 

● Lanceren en hulp bieden inzet technische tool

● Warmtecamera wandeling (nov/dec) en andere activiteiten

● ……
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Terugblik buurtavond 7 oktober
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Wat ging goed?
• …
• …
• …

Wat kan beter?
• …
• …
• …
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Rollen voor het collectief 
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Fase 1                                                            Fase 2                                                     Fase 3                                             Mei/juni 2020
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Het buurtplan 

wordt gevuld 

vanuit de 

sessies, buurt-

bijeenkomsten 

en activiteiten

● De wijk Zandweerd

● Welke alternatieven zijn voorhanden?

● Hoe kunnen we dat betalen?

● Aan de slag in Zandweerd:

o bewoners interesseren

o technische alternatieven

o financiële mogelijkheden

➢ Veel gestelde vragen en antwoorden

➢ Actielijst

Buurtplan Zandweerd Noord & Zuid



Plan voor vanavond
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Introductie Squarewise/Woningwaard
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Rol meedenkteam
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● Meedenken tijdens meedenksessies

● Terugkoppeling buurtbijeenkomst

● Ambassadeurs in buurt

● Verbinding met buurtpanel

● Ogen en oren in de buurt

● Afnemen bewonersenquête 

● Lanceren en hulp bieden inzet technische tool

● Warmtecamera wandeling (nov/dec) en andere activiteiten

● Buurtapp

● ….



Voorbeeld enquête uit Den Bosch
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● 9 vragen opgesteld door meedenkteam

● Huis-aan-huis enquête afgenomen met meedenkteam

● Verwerkt in “uitslag” en op buurtavond teruggekoppeld



Welke duurzaamheidsmaatregelen heb je overwogen?
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Heb je interesse om samen met andere bewoners in je 
straat of uit de buurt energiebesparende maatregelen 
samen in te kopen / te organiseren?
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70,80%

29,20%

Ja, ik pak het graag samen met mijn buren op Nee, ik doe dat liever alleen

80 keer JA!



Wat wil je op gebied van duurzaamheid samen in de buurt 
aanpakken?
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Top 4 maatregelen

Veel gestelde vragen:

❑ Onderzoeken van mogelijkheden

❑ Professioneel advies

❑ Collectieve inkoop

Vooral op de schuren



Welke andere maatregelen zou je willen treffen?
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Verdieping

❑ Groenvoorziening: minder tegels, 

meer bomen, onderhoud

❑ Verlichting in brandgangen

❑ Bruistensingel: veiligheid en

geluidsoverlast



Vervolg en afspraken
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➢ Nieuwe datum

➢ Aanmelden voor aanbod Woningwaard

➢ …

➢ …

➢ …
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