
De Molenwijk
naar aardgasvrij
met buurkracht



Allereerst
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Welkom!

• Verander je Zoom-naam naar: 
Jouw naam – Naam VvE/Flat

• Vragen? Steek je hand op (echt of virtueel) 
of stel ‘m via de chat.

• Heb respect voor elkaar en laat de ander 
uitpraten



Hoe blijf je op de hoogte?
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• Gebruik de Buurkracht app
-> meld je aan bij ‘Buurtplan…’

• Mail je naam en flat/VvE 
naar art@buurtkracht.nl

• Kijk op 
buurkracht.nl/demolenwijk

• Check de updates: kaarten, 
posters, wijkkrant, etc.

• Maar vooral: 
doe mee, denk mee!



Agenda
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Agenda

1. Korte terugblik

2. Daphne de Vree (regisseur aardgasvrij)

3. Transitievisie Warmte (TVW)

4. Vorming meedenkteam

5. Overige punten



1. Terugblik – Wat gaan we doen?
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Zoveel mogelijk eigenaren van 

koopappartementen benaderen en 

betrekken bij het samen maken van 

een buurtplan voor woningeigenaren

naar aardgasvrij.



1. Terugblik - Proces maken buurtplan
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1. Terugblik – bijeenkomst 30 april
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• Kennismaking met bestuurders andere 
VvE’s en informatie gedeeld

• Zorgen geuit over o.a. financiën, tijdspad, 
technische oplossingen en druk

• Geconcludeerd dat betrekken 
medebewoners heel belangrijk is

• Ideeën opgehaald over communicatie en 
samenstelling meedenkteam

• Aangegeven dat toelichting op TVW 
gewenst is

• Ontdekt dat overleg via Zoom prima gaat!



2 + 3 Daphne de Vree / TVW
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4. Vormen meedenkteam
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• We werken in het meedenkteam vanuit 
eigen disciplines aan het buurtplan

• Het meedenkteam komt ca. iedere 2 
weken (online)samen 

• Samenstelling meedenkteam kan wijzigen

• Het meedenkteam deelt tussentijds 
bevindingen met andere bewoners

• Het meedenkteam wordt professioneel 
ondersteund door Buurkracht

• Het buurtplan moet in ca. 3-4 maanden 
zijn afgerond



4. Vormen meedenkteam

VervolgstappenBewoners interesseren

Pakketten per woningtype 

Bestaande wijksituatie

Financiering 

Technische (on)mogelijkheden
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4. Vormen meedenkteam
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Wie gaat deze uitdaging aan en denkt 
een bijdrage te kunnen leveren?

Michel Melk -> Plan moet invloed hebben op besluitvorming (Wipmolen)
Gonnie (Spinnekop)
Eva Visser (Standerdmolen)



5. Overige punten
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Welke andere belangrijke punten 
zijn er?

Woensdag 27 volgende meeting voor vorming meedenk team
Jos checkt in zijn flat of andere bewoners mee willen doen
Martin Standerdmolen sluit aan in meedenkteam



5. Overige punten - vooruitblik

13

• Verslag van deze bijeenkomst

• Bijpraten woningeigenaren via 
update-kaarten en posters

• Update in de wijkkrant

• Eerste bijeenkomst Meedenkteam in 
ca. 2 weken: -> datum volgt



5. Overige punten - Vragen?
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Mail of bel mij

art@buurkracht.nl

06 17 144 908


