Uitwerking sessie ’t Ven
Bijeenkomst 26 september 2018

Techniek individueel
-

-

-

-

Individuele oplossingen hangen soms samen met collectieve oplossingen.
Er zijn al aanpassingen gedaan aan sommige woningen. Stimuleren van individuele
aanpassingen die je samen kunt doen, kan slim zijn. Daarvoor is nodig:
- informatie
- een plek om interesse bij buurtbewoners te peilen
- buurtbewoners bij elkaar brengen.
Maar collectieve aanpak levert niet altijd financieel voordeel op. Wel maak je het wat
makkelijker.
Er zijn nu geen subsidies. Een aanjaagsubsidie omdat ’t Ven de eerste buurt is, is wenselijk.
Dan hebben we er voordeel bij we de eerste zijn. Ook willen we inzicht óf die subsidie er
komt, want dan wil je misschien wachten. In hoeverre heeft ’t Ven straks last van de
remmende voorsprong? Dus nadeel omdat je de eerste buurt bent. In de loop van de tijd
komen er meer/andere/betere technische oplossingen.
Wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld van energielabel F naar B te gaan? Kan dat?
Denk bij isoleren ook aan ventileren. In het algemeen zou er ook aandacht moeten zijn voor:
hoe gebruik ik mijn woning.
Zorg dat dingen als warmtescan beschikbaar komt voor de buurt.
Wat is een referentiewoning (uit uitvoeringsplan)?
Hoe evolueren de kosten?
Maak een plan per groep woningen (leeftijd woning). Welke verbouwingen? Tegen welke
kosten? Met alle voor- en nadelen. En met de verschillende oplossingen: all electric,
warmtenet, biogas.
Kan het huidige elektriciteitsnet de verhoogde vraag aan? (Is eigenlijk een vraag voor
techniek collectief. )

Techniek Collectief 26 september 2018
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Wat is mogelijk en wat kost het ongeveer?
Wat kost het om een oude woning (bijvoorbeeld jaren 20, jaren 30 te isoleren naar een
niveau waarbij je met een warmtenet (Hoog Temperatuur verwarming) kunt werken?
Dezelfde vraag maar dan naar een niveau van laag temperatuur verwarmen. Zijn daar globale
kosten voor aan te geven? En wat betekent het voor het uiterlijk van de woning? Esthetisch
is ook belangrijk, je koopt immers een dertiger jaren-huis ook om het karakter.
Wat kun je gezamenlijk in de buurt collectief opwekken bijvoorbeeld met een collectieve
warmtepomp die géén geluidsoverlast veroorzaakt. Zijn er mogelijkheden om dat collectief
te fiancieren?
Stel ik kies voor een aansluiting op het warmtenet welke aanpassingen (bijvoorbeeld aan de
radiatoren of leidingen) moet ik dan nog doen en wat kost dat globaal.
Alle gezamenlijke informatie over kosten en ingrepen delen in een “portal” (website) voor
het Ven.
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Een warmtescan voor de hele buurt kan iedereen inzicht geven in de isolatiewaarde van hun
woning.
Kunnen we ergens in de buurt een collectieve batterij kwijt voor het opslaan van stroom.
Kunnen we meer te weten komen van bedrijven op de Hurk. Hebben ze ruimte voor
panelen? Voor windenergie? Produceren ze al warmte of energie? Hetzelfde voor plekken als
de scholen, het Vitalis-complex, sportpark, en het dak van de kerk.
Zijn er mogelijkheden om energie op te wekken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld langs
wegen, snelwegen, op geluidschermen?
Heeft het collectief inkopen van maatregelen (bijv. Zonnepanelen) voordelen? Hoe groot is
dan je voordeel?
Zou je iets kunnen met water bijv. een warmtewisselaar in het kanaal?
Als ingrepen kostenneutraal zijn (je verdient de investering terug door lagere energiekosten)
dan zullen ze ook snel aantrekkelijker zijn voor mensen. Terugverdienscenario’s zijn
belangrijk.
Nieuwe technieken gaan soms heel snel. Is de TUE bijvoorbeeld betrokken bij het project? Ze
hebben veel kennis van zaken.
Kan het huidige netwerk voor elektriciteit het wel aan of wat moet er geregeld worden om
dat geschikt te maken? Tegen welke kosten en wie betaalt dat?

‘Communicatie’
1. Frequentie:
- Regelmatig updates over de voortgang bv (2) wekelijks; in ieder geval moet er een regelmaat
in zitten, niet in 1 maand 2 berichten cq nieuwsbrieven en vervolgens is het de
daaropvolgende weken/maanden ‘stil’ cq verschijnen er geen berichten meer waardoor het
lijkt alsof er geen vooruitgang (meer) is en het project doodbloed
- Voortgangsrubriek in een lokaal/regionaal medium zoals bv het Eindhovens Dagblad zodat
ook andere wijken/buurten in Eindhoven en omgeving zien wat er gebeurt cq wat de
vorderingen zijn
- Niet alleen zenden; door frequent te communiceren moet er een dialoog ontstaan dat
betekent dus wel dat alle uitingen ook een dialoog moeten toestaan/mogelijk maken dus
geen nieuwsbrief zonder een mogelijkheid om op een willekeurig item te kunnen reageren
zoals dat met sociale media mogelijk is
2. Kanalen:
- Alle kanalen inzetten, zowel off als online, sommige bewoners hebben namelijk geen
mobiele devices, die leven nog van papieren informatie!
- Als papieren kanalen (brief voor bv uitnodiging) worden ingezette, dan persoonlijk en op
naam, niet ‘aan de bewoners van’ of zoiets dergelijks (achterliggende redenering, ik doe
mee, dus gemeente kent mij, dus spreek mij dan ook persoonlijk aan, geen afstand, we gaan
er samen voor)
- Zowel breed inzetbare kanalen (Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant) als kanalen die focus
hebben op omgeving/buurt/wijk zoals ’t Venster en Cobejo (Jacob Oppenheimerstraat
vereniging)
- WhatsApp groep(en), podcast (!) en social kanalen
3. Onderwerpen/Inhoud:
- Vorderingen, ook uit andere gemeenten/delen van het land, want hoe meer we
weten/leren/delen hoe meer we profiteren

- Besluiten
- Techniek (kennis tanken)
- Leveranciers
- Aanspreekpunten tbv vragen/info/inzicht
- Forum
- Stakeholders
4. Tone of Voice: transparant, energiek, Jip&Janneke

Coördinatie
-

Afspraken over verantwoordelijkheden van alle stakeholders
Voorwaarde: infrastructuur komt er, iedereen kan in eigen tempo aanhaken, het moet
aantrekkelijk zijn om direct deel te nemen.
Duurzaamheidslening vanuit gemeente
Enthousiasme vasthouden/meenemen van mensen
Duidelijkheid/structuur van plan/voortgang/samenwerking
Vertrouwen wekken/ buurtbewoners met overwicht mobiliseren
Focus houden: aardgasvrij en duurzaam opwekken
‘het zijn altijd dezelfde’: professionals moeten sturen, bewoners kunnen participeren
Fysiek: info/contactpunt in de buurt -> betrouwbare info en partijen
Warmtenet uitslag en subsidie. En nu dan? Hoeveel subsidie is er nodig?
Leverancierslijst
Collectieve acties/ garanties/ controle van een externe
Onafhankelijke informatie over leveranciers, ervaringen, lessons learned en kwaliteit
Omgaan met authentieke elementen (terrazzo, glas & lood etc)
Coördinatie van info tussen de 3 pioniersbuurten
Ervaring met oude woningen aangesloten op warmtenet (strijp of meerhoven?)

