De Molenwijk
naar aardgasvrij
met buurkracht

Allereerst
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
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Agenda
Agenda
1. Korte terugblik
2. Jurgen Klaassen / De Alliantie
3. Bijeenkomst 1 juli
4. Verspreiden uitnodigingen
5. Zomervakantie/planning
6. Overige punten
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1. Terugblik – bijeenkomst 10 juni
•
•

Enquête gemaakt. Deze staat inmiddels online.
Samenwerken met andere VvE’s en WoCo’s om o.a.
kosten te besparen en ook huurders te betrekken.

•

Stand van zaken bij WoCo’s -> Uitnodigen mensen De
Alliantie/Eigen Haard
Bijeenkomst 1 juli voor de buurt (7 gemengde VvE’s)
Meer inzicht over de kosten per appartement/flat

•
•

Notulen en documenten op buurkracht.nl/demolenwijk en in OneDrive.
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Planning
1 juli
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2. Jurgen Klaassen / De Alliantie
Wie ben je en wat doe je bij De Alliantie?
Hoe kijkt De Alliantie naar het aardgasvrij maken
van de Molenwijk?
Is verantwoordelijk voor alle nieuwbouw en renovatieprojecten van De Alliantie
Tip: kom bij elkaar
De Alliantie gaat spreekuren organiseren waar mensen vragen kunnen stellen. Misschien na de zomer een vervolg.
Huurders krijgen ook een brief
5 puntenplan / sporenplan voor de 5 flats: Is de jas en dan het hart
1. Isoleren: Het gebouw krijgt een Jas. Pui voor en achter en ook de ramen. Maar ook het dak over acht jaar
2. Ventilatie. Is heel belangrijk voor besparing. Dat wordt onderzocht
3. Veiligheid: Begane grond entrees verbeteren. Door middel van kleur, licht en doorzicht.
4. Onderhoud: Sommig onderhoud is uitgesteld. Installaties worden gekeurd, hang en sluitwerk
5. Aardgasvrij: wij vinden dat de wijk aardgasvrij moet, maar niet direct. Onze ketels zijn versleten tussen
2023-2025. In 2022 willen we een beslissing nemen over wat de warmtevoorziening. Aardgasvrij is gekoppeld aan
de levensduur van de ketel. Pragmatisch keuzes en niet alles in 1 keer.
Als bewoners zijn er drie dingen van belang:
1. Basis Aansluitkosten (BAK) - eenmalige investering: tussen de 6 en 8K eenmalig per woning. De gemeente
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3. Bijeenkomst 1 juli
•

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?

•

Wie van het Meedenkteam wil wat vertellen?

Woon!
Jurgen Klaassen
Marnix van Eigen Haard (Frank van Leeuwen)
Belangrijk als processtap
Oscar: wil deel doen over zorgen van bewoners
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4. Verspreiden uitnodigingen / posters
Wie doet wat?

VvE Spinnekop
Gonnie
VvE Tjasker
Nummer 73
VvE Standerdmolen
Anneke 27
VvE Wipmolen
Melanie 77
VvE Bergmolen
VvE Torenmolen
VvE Petmolen
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4. Zomervakantie/Planning
Week 26 (22 – 28 juni)
- Digitale uitnodigingen bijeenkomst 1 juli
- Online bijeenkomst meedenkteam op woensdag 24 juni
- Digitaal verspreiden enquête (huurders + kopers)
- Verspreiden update kaarten (alleen kopers)
- Posters ophangen (met oproep: doe mee en kom naar
bijeenkomst 1 juli)
Week 27 (29 juni – 5 juli)
- Digitale herinnering bijeenkomst 1 juli
- Online wijkbijeenkomst op woensdagavond 1 juli
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6. Overige punten
Welke andere belangrijke punten
zijn er?
Jurgen: 2 helft juli een volgende afspraak wilde maken voor toelichting financieel wat is uitgezocht.
Financiele werkgroep opzetten en die laten overleggen met Jurgen
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5. Overige punten - Vragen?
Mail of bel mij
art@buurkracht.nl
06 17 144 908
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Hoe blijf je op de hoogte?
•
•

•
•
•

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!
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