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NB: i.v.m. de leesbaarheid van deze brief hebben we alleen voor de jij-vorm gekozen. Als bewonersinitiatief willen we
toegankelijk zijn voor alle bewoners en daarom vragen we u om daar waar ‘je’ staat ‘u’ te lezen als u dat prettiger vindt.

Onderwerp: Informatieavond ‘Duurzaam Wonen in Parkwijk’ op 23 september 2019
Naarden, 1 september 2019
Beste buurtgenoten,
Zoals jullie in een eerdere aankondiging hebben kunnen lezen, maken wij ons als buurtbewoners sterk voor
het verduurzamen van Parkwijk. De focus hierbij ligt in eerste instantie op het verminderen van de
energievraag in onze wijk, wat op vele manieren kan. Voor al onze buurtbewoners organiseren we hierover
een informatieavond.
Waarom is deze informatieavond voor jou interessant?
Een energiezuinige woning is comfortabeler, milieuvriendelijker, bespaart kosten op de energierekening, is
toekomstbestendiger en heeft een hogere marktwaarde. Tijdens de informatieavond krijg je inzicht in wat je
aan jouw woning kunt verbeteren om het energieverbruik te verlagen. Het isoleren van de vloer en
spouwmuren is vaak de eerste stap. Via dit buurtinitiatief kun je direct meedoen met een collectieve
inkoopactie voor deze isolatiemaatregelen en zo daadwerkelijk aan de slag gaan met de eerste stap: het op de
juiste manier isoleren van je eigen woning.
Het klimaatakkoord heeft als doel de CO2‐uitstoot te verminderen met energiebesparing en de transitie naar
duurzame energiebronnen. Wij merken dat steeds meer bewoners van Parkwijk Naarden bewust kiezen voor
een duurzame toekomst om goed voor zichzelf, hun kinderen en de aarde te zorgen. Met ons initiatief bieden
we alle bewoners van Parkwijk de gelegenheid om in stappen de woning te verduurzamen en het
energieverbruik te verlagen.
Op maandag 23 september a.s. organiseren wij een eerste informatieavond over Duurzaam Wonen in
Parkwijk, waarbij energiebesparing en comfortabel wonen centraal staat. Deze avond wordt speciaal
georganiseerd voor bewoners uit onze wijk. Je bent vanaf 20:00 van harte welkom in de Witte Kerk, Koningin
Wilhelminalaan 15, Naarden
Het programma
20:00 ‐ 20:15 : Inloop
20:15 ‐ 20:20 : Welkom door Cees Bouman, bestuurslid van het Buurtplatform Parkwijk
20:20 ‐ 20:35 : De ontwikkelingen in gemeente Gooise Meren door wethouder Barbara Boudewijnse
20:35 ‐ 20:45 : Het buurtinitiatief door Mattijs Maris
20:45 ‐ 21:25 : Woningscans en isolatiemogelijkheden door Raoul Sanchez van Duurzaam Bouwloket
21:25 ‐ 21:35 : Collectieve inkoop isolatiemaatregelen door Mattijs Maris
21:35 ‐ 21:50 : Energie coöperatie Gooise Meren Watt Nu door Miel Janssen
21:50 ‐ 22:00 : Afsluiting met follow‐up door Mattijs Maris
Waarom een buurtinitiatief?
Als bewoners hebben wij zelf gemerkt hoe lastig het is om aan de slag te gaan met het verduurzamen van de
woning. Vaak is de wil er wel, maar ontbreekt de kennis, de tijd of het gevoel van urgentie. Na afloop van deze
informatieavond weet je wat je nú kunt doen. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat gezamenlijk in actie komen
makkelijker is voor het verduurzamen van je woning. Vanaf 1 september jl. zijn er ook interessante
subsidiemogelijkheden voor het isoleren van je woning wat het nemen van maatregelen nog aantrekkelijker
maakt. Wij informeren je hierover graag tijdens de informatieavond.
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Onze partners
Voor dit buurtinitiatief werken wij samen met het buurtplatform Parkwijk, de gemeente Gooise Meren, het
Duurzaam Bouwloket en Watt Nu, de energiecoöperatie in de Gooise Meren. Duurzaam Bouwloket heeft in
Parkwijk zes veel voorkomende woningtypen doorgelicht op de energiebesparingsmogelijkheden en hiervoor
maatwerkadviezen opgesteld. Deze adviezen zijn ook voor jouw woning van toepassing. Tijdens de
bijeenkomst worden deze woningscans nader toegelicht. Na de bijeenkomst zijn de woningscans beschikbaar
op website duurzaambouwloket.nl/parkwijk.
De energiecoöperatie Watt Nu is een coöperatie door en voor bewoners zonder winstoogmerk en ondersteunt
bewoners bij de energietransitie, onder andere door de inzet van vrijwillige energiecoaches om zo met elkaar
de energietransitie vorm te geven.
Waarom ondersteunt de gemeente Gooise Meren dit buurtinitiatief?
Uiterlijk eind 2021 zal de gemeente Gooise Meren een Warmtevisie opgesteld hebben, waarin zij aangeeft op
welke wijze de energietransitie vorm zal krijgen in onze gemeente. Hierbij wordt in grote lijnen aangegeven
hoe de gemeente van het aardgas af zal gaan. Op basis van deze Warmtevisie wordt ook duidelijk wat de
transitie voor Parkwijk zal betekenen en welke vervolgstappen op dit gebied op de langere termijn nodig zijn.
Gezien de veranderingen die er op dit gebied aankomen, vindt de gemeente het belangrijk om inwoners op
weg te helpen met stappen die nu al gezet kunnen worden. Door dit buurtinitiatief te steunen worden
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Hoe doe ik mee met de collectieve inkoopactie van isolatiemaatregelen?
Om bewoners te faciliteren in het nemen van de volgende stappen, is er een professionele leverancierselectie
uitgevoerd en is de keuze gemaakt voor het Installatiebedrijf Van de Bunt. Op de avond zelf en via onze
Informatiebijeenkomsten per wijk
actiewebsite vandebuntisolatietechniek.nl/parkwijk kan
je aangeven interesse te hebben in een offerte op
energiebewustzijn - besparing - opwekking
maat voor isolatiemaatregelen voor je eigen woning.
Energiecoachgesprek bij u thuis
Hoe meld ik mij aan voor de avond?
vloer - muur - dakisolatie - ventilatie - energie - warmte
Om de organisatie van de avond goed te laten verlopen
horen we graag of je bij de informatieavond aanwezig
bent. Je kan je aanmelden via de website parkwijknaarden.nl/aanmelding. Ben je nog geen lid van het
buurtplatform Parkwijk, meld je dan aan als lid via info@parkwijknaarden.nl.
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Wij zien je graag op maandag 23 september a.s.

Bent u een voorbeeld? Maak het zichtbaar!
voorbeeldhuizen - interviews - excursies

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
Buurtteam Parkwijk Duurzaam

Energielessen op school
investeer in de toekomst

Zonnepanelen op een collectief dak
participaties in zonneprojecten

Cees Bouman, Tom Koster (†), Mattijs Maris en Henny de Vor
Platform voor lokale deskundigheid

Met ongeloof hebben wij het verdrietige bericht vernomen
dat Tom
is overleden. Het is niet te bevatten dat hij
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er niet meer is. We zijn Tom erg erkentelijk voor zijn inzet voor ons buurtteam.
Energiecoöperatie WattNu wordt ondersteund door

energiecoöperatie gooise meren
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