
De Molenwijk
naar aardgasvrij
met buurkracht



Allereerst

2

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



Agenda
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Agenda

1. Korte terugblik

2. Logistiek 

3. Enquête bewoners

4. Planning tot zomervakantie

5. Overige punten



1. Terugblik – bijeenkomst 27 mei
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• Kennismaking AFWC / Frank van der Veek

• WoCo’s en VvE’s hebben elkaar nodig

• Koude douche: ‘keuze’ voor stadswarmte is eigenlijk al 
gemaakt, andere opties zijn simpelweg te duur

• Belangrijk om te inventariseren waar we dan wel over 
kunnen meebeslissen

• Huurders betrekken is belangrijk

• Vragen opgesteld die we beantwoord willen zien in 
Buurtplan

• Behoefte aan enquête onder buurtbewoners

• Overleg met gemeente, afstemming met WoCo’s

Notulen en documenten op buurkracht.nl/demolenwijk en in OneDrive.



1. Terugblik – Vragen Buurtplan
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• Wat zijn de kosten? Individueel en voor de VvE?

• Welke aanpassingen zijn nodig aan flat woning?

• Hoe komt er eruit te zien?

• Wat zijn de verschillen per woning (zijkant/boven in de flat?)

• Wat zijn de subsidieregelingen vanuit gemeente / Rijk

• Kunnen we lening afsluiten?

• Zijn er individuele mogelijkheden? Kun je als bewoners ook kiezen tussen 
bijvoorbeeld label A of B als het om isoleren gaat? Hoe komt het eruit te zien?

• Hoe duurzaam / ecologisch is het?

• Wat is de invloed op de maandelijkse kosten (vastrecht, etc.)?

• Kunnen we combineren met koeling / airco?

• In hoeverre kijken we naar de toekomst?

• Is het te combineren met zonnepanelen of zonneboiler (individueel / 
gemeenschappelijk)?

• Hoe is de uitvoering? Hoe lang is de woning niet bewoonbaar?

• Kan ik zelf kiezen voor vloerverwarming ipv radiatoren?



2. Logistiek
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Er is inmiddels een gedeelde map op OneDrive.

• Kan iedereen bij de documenten?

• Wie heeft het Buurtplan kunnen bekijken?

Femke: informatie sturen.
Michel: documenten kunnen ook in browser worden bekeken. 



3. Enquête bewoners
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De enquête wordt volgende week digitaal 
verspreid. Wat missen we nog?

Duidelijk maken welke flats de enquete krijgen en waarom.



4. Planning
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1 juli?



4. Planning – Programma wijkbijeenkomst 1 juli
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• Update Molenwijk Aardgasvrij

• Uitslag Aardgasvrij enquête 

• Zorgen van bewoners

• Waarom samen oppakken?

• Wat doen de woningcorporaties?

• Oproep om mee te doen

• Vooruitblik activiteiten meedenkteam?

• Welke sprekers willen we?

Woon! 
Jurgen Klaassen
Marnix van Eigen Haard kan veel vertellen ipv Frank van Leeuwen
Over 14 dagen Woco's gemengde complexen uit te nodigen -> Graag info over stand van zaken en stappen die ze nemen naar 
huurders. Om te voorkomen dat er ruis op te lijn te krijgen. 

Besluit: 
1 juli bijeenkomst voor huurders/woningeigenaren - Even bijpraten



4. Planning
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Week 25 (15 – 21 juni)

- Digitaal verspreiden enquête (huurders + kopers)

- Verspreiden update kaarten (alleen kopers)

- Posters ophangen (met oproep: doe mee en kom naar 
bijeenkomst 1 juli)

- Wijkkrant met oproep om aan te schuiven Meedenkteam

Week 26 (22 – 28 juni)

- Digitale uitnodigingen bijeenkomst 1 juli

- Online bijeenkomst meedenkteam op woensdag 24 juni

Week 27 (29 juni – 5 juli)

- Digitale herinnering bijeenkomst 1 juli

- Online wijkbijeenkomst op woensdagavond 1 juli



4. Planning: wie doet wat?
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• Verspreiden kaarten / plakken posters

• Samenvatting maken van de buurt (cijfers, etc.)

• Benaderen koplopers (ken je bv. iemand die elektrisch kookt?)

• 1e overzicht financieringsmogelijkheden opstellen (300 woorden)

• Benaderen website Molenwijk / beheerder Facebookpagina

• Contact opnemen met Segon voor voorbeelden reeds aangepakte flats

• Contact opnemen met WoCo inzake plannen voor aardgasvrij (voor bijeenkomst 24 juni?)

Eva kookt al 25 jaar elektrisch
Freeda doet Molenwijk website en is beheerder Facebookpagina -> Femke checkt. Veel huurders, dus duidelijk vermelden dat 
het voor de gemengde complexen is.
Art benadert Joost voor voorbeelden 
Art neemt contact op met WoCo's voor 24 juni 
 



5. Overige punten
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Welke andere belangrijke punten 
zijn er?

Daphne de Vree vragen 1 juli



5. Overige punten - vooruitblik

13

• Volgende online bijeenkomst 
woensdagavond 24 juni 20:00. 
Uitnodiging volgt.



5. Overige punten - Vragen?
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Mail of bel mij

art@buurkracht.nl

06 17 144 908



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!


