
Sessie 3 – meedenkteam Buitenpepers

Buitenpepers, 16 september 2019



Agenda

                         1. Update & terugblik meedenkteam en buurtbijeenkomst 2 

 2. WoonConnect uitrol 

                                  3. Doorkijkje proces & planning

 4. Aan de slag met de teams 
           Presentatie per team max 5 min
           3 rondes van max 20 minuten 
5. Terugkoppeking per team max 5 

 



Update & terugblik

28 augsutus meedenksessie 2 en 5 sept buurtbijeenkomst 2: 
Enquete uitslag, teams gemaakt, Nevision. WoonConnect 
uitrol



WoonConnect uitrol

Vervolg uitdelen WoonConnect sleutels

A.s woensdag ontvangt iedereen een brief met daarin:

1. Maandag 23 september aansluiten Koffie bij Annie. Uitdelen sleutels, 
demo’s vragen. 

2. Woensdag 25 sept de ‘Rijdende Woonkamer’ bij de Coop. Van 
17.00-21.00.

Komt allen, gezellig!

Extra: uitdelen 10 oktober, daarna deur aan deur 

  



Proces aardgasvrij

Techniek, 
presentatie 
techniek 
voorbereiden

Financieel/subsidie in 
kaart  en wat komt 
eerst? 

Techniek levend 
maken en 
presentatie 
mogelijkheden

buurtplan, vervolg, 
teams maken per 
maatregel

buurtplan presentatie, 
vervolg en teams maken 
per maatregel



Planning De Buitenpepers

Dinsdag 1 oktober                   Meedenksessie 4 - 19.30u
● routekaart korte en langer termijn
● voorbereiding buurtbijeenkomst 3

Woensdag 23 oktober               Meedenksessie 5 - 19.30u
● Financieel en wat komt eerst?

Donderdag 7 november              Buurtbijeenkomst 3 - 20.00u
● Inspiratie spreker: actieve buurt, energiecoöperatie etc 
● technische alternatieve presenteren
● duurzame markt: dag van de duurzaamheid

Donderdag 14 november           Meedenksessie 6 - 19.30u ( deze kan verschoven worden ivm t weer)
● Buurtplan en vervolg/teams maken per maatregel?

Donderdag 28 november           Buurtbijeenkomst 4 - 20.00u
● Presenteren Buurtplan
● warmte camera wandeling
● Collectiveren vragen// teams maken per maatregel
● Vervolg energiegroep 



Werken in de teams!

1. Buurtplan team: schrijven buurtplan/ buurtvisie (enquête erin 
verwerken, wat we al hebben invullen, foto’s)

2. Technische team/ scenario’s uitwerken, uitzoeken aanbieders op 
basis van enquête uitslag. 

3. WoonConnect team,  klantreis bekijken, demo 2 snoeken en 
eventueel bewoners helpen invullen

4. Duurzame markt team. organiseren markt 10 oktober, dag van de 
duurzaamheid



Doel Buurtplan team

1. De energiezuinige en aardgasvrije maatregelen zijn in beeld bij zoveel mogelijk 
buurtbewoners… 

2. De vervolgstappen naar een aardgasvrije buurt zijn helder…

3. We realiseren een aanpak met zoveel mogelijk bewoners…

4. We realiseren draagvlak voor gezamenlijke aanpak voor een energiezuinige 
buurt…

5. We werken aan een aanpak gericht op het versterken van de gehele leefbaarheid 
van de buurt…



Doel Technisch team

Meerdere scenario’s bedenken om

1 ) hoe minder energie verbruiken
2 ) alternatieve gassen of bronnen reduceren maar niet afsluiten
3 ) toe te werken naar een warmtenet (groot of klein)



Doel Duurzame markt team

DOEL:
    Wij willen samen een informatieve, verhelderende markt neerzetten die verdieping brengt op 

de reeds ontvangen informatie tijdens alle vorige bijeenkomsten en in beperkte mate ook op 
de in de enquête gestelde vragen door buurtbewoners.

Wat te doen: 
1)    Praktische info over de markt (tijdspanne, aantal kramen e.d.) en welke gasten bereid zijn te 

komen en/of informatiemateriaal uit te lenen.

2)    Praktische info over de markt verkrijgen om daarmee helder te krijgen wat onze 
marktmogelijkheden zijn.

3)   Sprekers uitnodigen: Leidi Haaijer van BWWB, Reimarkt, Meinderd van Boschgaard, (en evt. 
Groepsbouw en SuperUse Studio’s), mensen uit de technische werkgroep.



Doel WoonConnect team

1. Zoveel mogelijk sleutelkaarten “warm” uitdelen dus met uitleg/demo 
erbij

2. WoonConnect inzetten in het verdere proces



Speeddaten samenwerken 
RONDE 1

Techniek met Buurtplan

10 okt met WoonConnect

ROND 2 

Techniek met 10 okt

WoonConnect met Buurtplan

RONDE 3

Techniek met WoonConnect

10 okt met Buurtplan



Speeddate 

1. Vragen?

2. Matches maken: wat hebben we gemeen?

3. Hoe kunnen we elkaar versterken?

4. Wat pakken we op?To do



Vragen
Nog in te plannen?

- Bossche Windmolen West 
uitnodigen 10 oktober markt?

- 3 bewoners van de 2de 
Buitenpepers: Jan Willem, Hans, 
Arjen kijken hoe ze gezamenlijk 
dakisolatie aanbrengen

- Is er behoefte aan een app-groep 
om inhoudelijke info rondom 
energietransitie en bewoners te 
delen? Delen artikelen en subsidies 
bijv?


