
De Molenwijk
Online buurtbijeenkomst 
aardgasvrij



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



Even voorstellen…
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Art den Boer 

Buurkracht

=

Vermogen dat ontstaat wanneer buren 
zich gezamenlijk inspannen om dingen in 

de wijk voor elkaar te krijgen. 



Hoe zit het ook al weer? 
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• Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn, Amsterdam al in 

2040. Wat betekent dit voor bewoners van de Molenwijk?

• Het Meedenkteam Aardgasvrij onderzoekt samen met 

Buurkracht de route naar een aardgasvrije Molenwijk.

• Aan het einde is er een Buurtplan Aardgasvrij voor 

woningeigenaren waarin o.a. de te nemen stappen 

staan.



Hoe ziet die route er dan uit?
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Het Meedenkteam.. Wie zijn dat?
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• Komt iedere 2 weken (online) 
samen voor overleg

• Haalt vragen op en koppelt 
bevindingen terug

• Bespreekt punten en nodigt 
experts/betrokkenen uit

• Werkt aan het Buurtplan naar 
aardgasvrij

Spinnekop Tjasker Standerdmolen Wipmolen Petmolen Bergmolen Torenmolen

Gonnie
Oscar

Remy
Brenda
Claudia

Anneke
Martin
Eva

Michel
Melanie

- Femke
Sandra

Tineke
Nadinha
Sabine
Monique



Welke vragen zijn zoals opgehaald?
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“Isoleren? Maar 
hoe zit het dan met 

koelen?”

“Waarom is een 
warmtenet op dit 

moment het 
voorkeursalternatief?”

“Welke plannen hebben 
Eigen Haard en De 

Alliantie en kunnen we 
samenwerken?”

“Van welke 
subsidieregelingen 
kunnen we gebruik 

maken?

“Hoe versterken we 
onze VvE?”

“Waar kunnen we 
bij aardgasvrij als 

eigenaren wel en niet 
over beslissen?”

“Wat worden de 
kosten per VvE/flat en 
hoe gaan we dat dan 

betalen?”

“Kunnen we ergens 
zien hoe ‘aardgasvrij’ 

er dan uit komt te 
zien?”

“Veranderen straks 
mijn maandlasten?”



Met welke partijen is het Meedenkteam 
in gesprek?
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• Met andere buurtbewoners (huurders en eigenaren)

• Gemeente Amsterdam (TVW)

• De Alliantie en Eigen Haard

• Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC)

• Adviesbureau Segon

• Woon!

• VvE’s die al een stap verder zijn

• Andere betrokkenen
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Kan onze VvE nu al ondersteuning krijgen?

10

• Energie besparen

• Activeren slapende VVE

• Groen MJOP (meerjarenonderhoudplan)

• Bestuur & Beheer

• VVE Op Orde

• Splitsingsakte

• Bereiken van uw achterban?

Ingrid Houtepen - 06-31688766.

Gratis VvE-cursussen: 
www.wooninfo.nl/agenda/categorie/vve-cursussen/
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Wat gaat het Meedenkteam in Fase 2 doen?
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• We checken wat er al is uitgezocht

• We kijken naar technische uitdagingen

• We onderzoeken de financieringsmogelijkheden

• We gaan voorbeeldflats bekijken

• We werken verder aan het Buurplan 

• We gaan de communicatie opvoeren

• We gaan je vragen om tussentijds feedback te geven

• We nodigen je uit voor de volgende buurtbijeenkomst!



Hoe blijf je geïnformeerd en 
kun je feedback geven?
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• Gebruik de Buurkracht app
-> meld je aan bij ‘Buurtplan…’

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

• Kijk op buurkracht.nl/demolenwijk

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

• Bel Art op 06 – 17 144 908

• Maar vooral: 
doe mee, denk mee!



Hoe kan ik aanschuiven?
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Volgende bijeenkomst van het Meedenkteam: 

Woensdag 29 juli om 20:00


