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notulen 

20 november 2019 

Zandweerd 

 
locatie Van Vlotenhof, Joh. Van Vlotenlaan 85, Deventer 

 

Aanwezig 

Aantal personen Hans, Wilna, Jildau, Hendrik, Hennie, Willemien, Jan, Dirk, Margriet, 
Peter, Marga 

Aantal personen gemeente 

en Buurkracht 

Timo 

 

agenda Uitleg onderdeel 

1. Afbakening buurtplan 

 

 

 

In eerdere bijeenkomst spraken we over alternatieven om woningen te 
verwarmen zonder aardgas. Er zijn grofweg vier varianten: alles 
elektrisch, met alternatief gas (groen gas of waterstof), hybride (deels 

elektrisch en deels alternatief gas) en middels een warmtenet.  

Gemeente Deventer is voornemens om een warmtenet te gaan 
aanleggen in Zandweerd. Dat proces loopt en definitief besluit is nog 
niet genomen. De eventuele aanleg zal nog aantal jaren duren. Dat 
maakt voor woningeigenaren twee collectieve varianten bereikbaar ter 

vervanging van aardgas: via warmtenet of alles elektrisch variant. 

Individueel kan ook nog voor houtpallet kachel worden gekozen. 

 

Voor het buurtplan beperken we ons hiertoe. We kunnen besluitvorming 
niet versnellen. Daarom nemen we dit als gegeven en willen we als 
meedenkteam ons richten op waar we wel direct invloed op kunnen 
hebben. En dat is achter de voordeur: hoe kunnen we minder energie 

verbruiken en hoe kunnen we ons voorbereiden op aardgasvrij wonen in 
Zandweerd.  

 

Issues zijn dan: hoe isoleren van woning, energievraag beperken, 
energiegedrag mogelijk verfijnen, hoe betalen we dit en doen we dat 

alleen of samen. 

2. Wat kan ik in mijn 

huis doen? 

 

Woning: 

- Isoleren (vloer, spouw, dak) en ventileren (vochtvrij) 
- Zonnepanelen en zonneboiler 
- HR++/3 dubbel glas 
- Sedum dak (hemelwaterafvoer en isolatie) 

 
Bewustwording creëren minder energieverbruik: 

- Inzicht in financieel rendement 
- Inzicht in gevolgen voor het milieu 
- Voorbeeld woningen 
- Goede voorlichting door bijv. gemeente, woningcoach, sociaal 

energieteam (Karin en Thomas), bewonerscommissie 
- Ambassadeurs 
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3. Wat gaat dit kosten? 

 

 

 

 

 

 

Geen algemeen antwoord, is bij ieder huis anders. Kan nav offerte beter 
inzichtelijk worden gemaakt. Zie ook bijv.: www.verbouwkosten.com 
 
Wie gaat dat (deels) betalen: 

- Alle woningeigenaren gezamenlijk (collectief) 
- Provincie 
- Gemeente (gemeentegarantie, sociaal) 

- Persoonlijk 
- Energiecoöperatie 
- Hulp van budgetcoach 

 
Hoe ga ik dat betalen/hoe worden de regelingen: 

- Subsidie 
- Huis gebonden leningen 

- Collectief aanbod 

- Financiering 
- Oversluiten hypotheek (overwaarde opnemen) 

 

4. Hoe ga ik dat 
aanpakken? 

1: verkennen/analyse 
- Internet/kennis in de wijk 
- Adviseurs/wooncoach 
- Voortrekkers/voorbeelden/woningbouwcorporaties 
- Financieringsmogelijkheden bekijken 
- Subsidies 

2: plan van aanpak (per woningcategorie) 
- Maatregelen (wat is het beoogde effect energetisch en 

financieel) 
- Pakket samenstellen 
- Offertes aanvragen (eventueel collectief), samenwerking met 

woningbouwcorporaties 
3: keuze maken 

- Financiering (eventueel collectief) 
- Uitvoerder kiezen 
- Garanties en afspraken 
- Onderhoudsplan 
- Olievlek/twijfelaars betrekken 

4: uitvoeren 
- Toezicht op uitvoer houden (onafhankelijk) 

- Samen met woningbouwcorporaties 
5: onderhouden 

- Abonnementsvorm 
 

  

wat is er nog meer besproken 
De volgende suggesties worden gedaan: 

- Openhuizen route door de wijk 

- Scholen betrekken  
- Combinatie maken tussen budgetcoach, wooncoach en zorgcoach, mogelijk via sociaal 

wijkteam? 
- Inzicht krijgen in data va de wijk, hoeveel woningen, labels, energieverbruik, huur/koop, etc. 
- Kan geld vanuit ‘Wij Deventer’ worden aangewend? 
- Is de wijk niet te groot en hoe gaan we de wijk in, keukentafel gesprekken, energiefeest, 

straataanpak, clustering, …. De wijk in ‘clusters’ uitnodigen? 
- Welke subsidies zijn er (inzicht krijgen)? 
- In gesprek met woningbouwcorporaties als Rentree en Eigenbouw, wat zijn hu plannen en 

kunnen we samen op trekken? 

 

http://www.verbouwkosten.com/
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vraag en antwoord meedenkteam 
 

vraag Antwoord 

 

 

 

  

wat is er besloten  
  

besluiten volgt actie J/N 

• Warmtecamera wandeling: maandag 2 december, verzamelen 19.00 uur 

bij Van Vlotenhof. Robert Jansen (Buurkracht) stuurt mail met verdere 

informatie. 
• Er komt schema t/m zomer 2020 met bijeenkomsten meedenkteam 

afwisselend op maandagen en woensdagen (actie Robert Jansen) 

• Volgende datum meedenkteam: donderdag 12 december 19.30 uur in het 
Van Vlotenhof 

Ja 

 

 
Ja 
 
Nee 

  

  

  

  

  

  

 

 
wat zijn de actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
Warmtecamera wandeling 2 dec, 
uitnodiging 
 
Schema bijeenkomsten meedenkteam t/m 

zomer 2020 
 
Contact Wilkesschool 
 
 
Contact ROC Middenweg 

 
Wat is stand van zaken Woningwaard/ 
Squarewise (Siem) 
 

Inzicht in data van de wijk 
 
Geld ‘Wij Deventer’ (budget via Thomas?) 

 
Stand van zaken ‘veel gestelde vragen’ 
 
Welke subsidies zijn er (navragen met 
Bert de Waal (energiecoach) 
 
Combinatie maken tussen budgetcoach, 

wooncoach en zorgcoach, mogelijk via 
sociaal wijkteam (Karin en Thomas) 

Robert 
(Buurkracht) 
 
Robert 

 
 
Hennie, 
Willemien, Robert 
 
Margriet, Robert 

 
Timo 
 
 

Timo/Else 
 
Peter? 

 
Robert 
 
Dirk? 
 
 
Wie? 

Week 48 
 
 
Week 49 

 
 
 
 
 
 

 
12 december 
 
 

12 december 
 
 

 
Week 49 
 
12 december 

 

 


