
Online update
Woningeigenaren Molenwijk
Woensdag 14 oktober om 20:00

Zet jij je tanden in deze reep? Dan praten wij jou als 
woningeigenaar bij…



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 & Robbert Jansen 

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. 

• Het Meedenkteam Aardgasvrij onderzoekt samen met 

Buurkracht de route naar een aardgasvrije Molenwijk.

• Aan het einde is er een Buurtplan naar aardgasvrij 

voor woningeigenaren waarin o.a. de te nemen stappen 

staan.



Welke vragen hebben woningeigenaren?
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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?”



Een Buurtplan met en voor woningeigenaren 
maken… Hoe dan?
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Buurtbijeenkomst
14 oktober

Buurtbijeenkomst
1 juli
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Uitslag enquête 

De gemeente wil dat in 2040 
alle woningen in Amsterdam 
aardgasvrij zijn. De 
Molenwijk is één van de 
eerste wijken waar dat zou 
moeten gebeuren en moet 
uiterlijk al in 2030 van het 
aardgas. 

Weet je hiervan?



Heb je zelf al iets aan in je 
woning aangepast om 
energie te besparen? 

Uitslag enquête 



Welke besparende 
maatregelen heb je al in je 
woning genomen?

Uitslag enquête 



Welke rol zie je als bewoner 
van de Molenwijk als het gaat 
om het zetten van stappen 
naar aardgasvrij?

Uitslag enquête 

Ik probeer zo snel mogelijk 
mijn energiegebruik aan te 

passen 

Ik doe mee, als het 
alternatief goed en 

betaalbaar is 

Ik sluit me graag aan bij de 
aardgasvrij plannen van de 

buurt 

Ik doe mee, als mijn 
woninglasten daardoor gelijk 

blijven of omlaag gaan

Ik stel verandering van mijn 
energiegebruik het liefst zo 

lang mogelijk uit

Ik heb nog 
geen idee 

Ik wacht af wat mijn VvE 
gaat doen 

Ik wacht af wat mijn 
verhuurder/

woningcorporatie gaat doen 

Anders



Uitslag enquête 

“Elektrisch koken 
mogelijk maken” “de samenwerking zoeken 

tussen koper huurder en 
corporatie zodat het een 

samenwerkingsproces 
wordt ”

“Meer informatie 
verzamelen over de 

kosten zeker 
als pilot wijk”

“Klankbordgroep 
oprichten”

“Onderzoek naar 
productie waterstof en 

aanleggen van 
warmtepompen”

“Opzet maken 
vanuit de VVE’s”

“Meedenken over de 
plannen voordat de 
besluiten worden 

genomen”

Wat zou je samen willen oppakken?

“Liever niet in deze 
wijk beginnen…”



Wat doen de woningcorporaties in de wijk?
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Alliantie

• Maken plannen voor stapsgewijs 
verbeteren 6 huurflats; 
“Eerst de jas, dan het hart”

• Wegen Duurzaamheid, 
Betaalbaarheid huurders en 
Verantwoorde investering af

• Zetten in op 
vervangingsmomenten en 
hergebruik

• Willen definitieve keuze voor 
alternatief aardgas uitstellen

• Zijn bereid om kennis ervaringen 
met VvE’s te delen

Eigen Haard

• Hebben Stellingwegflat klaar 
gemaakt voor aardgasvrij 

• Hebben geen concrete plannen 
voor andere huurflats



Wat weten we over mogelijke technische 
oplossingen?
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Hoe de Alliantie gaat isoleren en ventileren:

• Kozijnen behouden: HR++ glas aanbrengen en panelen 
vervangen/isoleren

• Balansventilatie: omdat het energie bespaart en kosten 
voor bewoners reduceert

• Plafonds bergingen isoleren

• Als het versleten is: dakbedekking/isolatie en kopgevel

• Geen kookgas vervangen

N.B. Op dit moment wordt een alternatieve aanpak voor Spinnekop en Tjasker opgeleverd 
die nog moet worden geanalyseerd.



Wat is inmiddels bekend over de kosten?
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Raming van de Alliantie…

• Isoleren ca. 20k

• Ventileren ca. 12 – 15k

• Saneren asbest ca. 10 – 15k 

N.B. Op dit moment wordt een alternatieve aanpak voor Spinnekop en Tjasker opgeleverd 
die nog moet worden geanalyseerd.



Kan onze VvE nu al ondersteuning krijgen?
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• Energie besparen

• Activeren slapende VvE

• Groen MJOP (MeerJarenOnderhoudPlan)

• Bestuur & Beheer

• VvE Op Orde

• Splitsingsakte

• Bereiken van uw achterban

Webinars voor VvE’s op 21, 26 en 29 oktober

Ingrid Houtepen: 06 31 688 766 of Otas Elum – 06 30 833 634

www.wooninfo.nl/agenda/categorie/vve-cursussen/



Wat gaat het Meedenkteam de 
komende tijd doen (Fase 3)?
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• We onderzoeken de financieringsmogelijkheden

• We gaan een voorbeeldflat bekijken

• We kijken welke vervolgstappen nodig zijn

• We helpen de VvE’s met stappen naar het 
verduurzamen van hun MJOP

• We gaan het Buurtplan afmaken

• We houden je op hoogte en nodigen je uit voor de 
volgende buurtbijeenkomst!



Welke vragen heb jij?
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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!


