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Onderwerp: Notulen 
Soort:  Bestuurlijk Overleg (BeO)/ Bestuursvergadering (BV) 
Volgnummer: 013 
Status:  vastgesteld 
Datum:  19 juni 2018. 
Locatie:  Ons Huis 
Aanwezig: Theo de Bruijn, Annelien vd Meer, Lian Kasper, Wanka Lelieveld, Rita van Biesbergen, 

Jan Janssen, Marianne van Loo. 
 

 
 

1. Opening – vergadering geopend om 19:05 door Theo. Welkom aan Lian, geïnteresseerde en 
bewoner aan de Diedenweg. 

2. Vaststelling agenda - vastgesteld 
3. Notulen vorige vergadering nr. 011 Bestuurlijk Overleg 5 juni 2018 – Kleine aanpassing: Rita 

van Biesbergen. Verder geen aanpassingen, dus vastgesteld. 
4. Mededelingen/ontwikkelingen 

a. Periode 5/6-12/6 
i. 6/6 overleg Sanne cijfers – er is overleg geweest met Sanne om de cijfers af 

te stemmen voor de subsidieaanvraag van BZK 
ii. 11/6 Informatiebijeenkomst buurt 

b. Periode 12/6-19/6 (afgelopen week) 
i. Notaris – er is gesproken over de statuten. De indruk was dat de notulen die 

we hebben vrij goed zijn, en de notaris keek aandachtig naar wettelijke 
verplichtingen en mogelijkheden om zaken beter te verwoorden. Het plan is 
als volgt:  

 de statuten worden nadat de notaris er doorheen is gegaan verspreid 
onder de bewoners.  

 Dan wordt de cooperatie opgericht door een kleine groep, het liefst 
voor de vakantie van de notaris (13 juli).  

 Na de oprichting wordt er een vergadering belegd, dan kunnen 
andere leden zich inschrijven. 

ii. Media strategie – er is gesproken met Jessica Winkelhorst, woordvoerder van 
Menzis en bewoner, over onze mediastrategie. Het zou goed zijn als we nu 
enkele media gaan benaderen zodat de Benedenbuurt een beetje ‘bekend’ 
wordt bij de mensen van BZK die de subsidieaanvraag gaan beoordelen. 
Jessica heeft beloofd met een concept te komen voor invulling van de  
mediastrategie. 

iii. Opname EénVandaag – Vrijdag kwam Eénvandaag op bezoek om een 
reportage op te nemen. Wanka en Robert-Jan zijn geïnterviewd, Jessica was 
aanwezig voor tips & advies. Er was een goede sfeer. Er is iets gezegd over 
wat er verandert in de woningen, hoeveel er meer geïsoleerd moet worden, 
wat mensen in deze buurt vinden van dit initiatief, enz. Er is niets besproken 
over bedragen. Achteraf hebben ze nog ‘losse’ buurtbewoners gevraagd, we 
hebben begrepen dat dit ook vooral positieve geluiden opleverde. Op 30 juni 
is de uitzending. 

iv. Onderzoek effect gasloos op woningwaarde – Er is gesproken met een 
makelaar over de vraag of huizenprijzen stijgen door zoiets als ons initiatief. 



Er wordt tegenwoordig wel op energiegebruik gelet door kopers, maar nog 
niet heel veel. Wellicht stijgt dit in de toekomst. Als vuistregel wordt gezegd 
dat minstens de helft van een investering wordt gezien als waardestijging 
van een huis. De investering in het warmtenet per huishouden zou ook op 
deze manier gezien kunnen worden; dan zou inderdaad de waarde van de 
huizen in de buurt stijgen. 

v. Glasvezel in PvE – Craig is bezig om de scope en PvE uit te breiden zodat er 
ruimte komt voor glasvezel, zonder dat er een verplichting hiervoor ontstaat 
(op dezelfde manier als koeling) 

vi. Aanbesteding onderzoekbureau – Richard van Vliet is begonnen met de 
aanloop voor de aanbesteding. Er is met hem gesproken over hoe de 
verhouding met de gemeente precies vorm krijgt en hoe dit expliciet 
gemaakt kan worden in een convenant. Het is de bedoeling dat donderdag 
door Theo een intentieverklaring wordt getekend, maar we hebben hier 
eigenlijk nog niet over gesproken en we weten niet precies wat we willen 
afspreken. We willen nu korte, eenvoudige intentieverklaring, en daarna op 
een goede manier afspraken op papier zetten. 

vii. Nieuwsbrief  Woningstichting: De woningstichting wil graag een eigen 
nieuwsbrief sturen aan huurders, om duidelijk te maken dat de 
woningstichting achter het initiatief staat, maar dat ze ook ruimte willen 
geven aan individuele huurders om een afweging te maken. Het lijkt ons fijn 
om de communicatie goed af te stemmen, dus we hebben overleg gehad om 
dit te stroomlijnen. De woningstichting heeft aangegeven dat ze in elk geval 
delen van onze eigen nieuwsbrief zullen gebruiken voor hun brief. 

5. Hoofdonderwerp: Voorstel wijkteams 
Om een echt goed beeld te krijgen van de technische situatie achter de voordeur en het 
draagvlak in de buurt zouden we eigenlijk van deur tot deur moeten gaan met een ‘wijkteam’ 
waarmee we informatie ophalen. Een ‘team’ bestaat uit een technisch- en een sociaal 
persoon. 
Als we toch op zo’n bel drukken zouden we de kans moeten aangrijpen om zoveel mogelijk 
zinvolle informatie te vergaren. Maar wat is zinvol, en op welke manier willen we dat 
gebruiken? Te denken valt aan: 

 Mandaat: is men voor, pertinent tegen, of onder voorwaarden akkoord om mee te 
doen? 

 Waar zou de afleverset geplaatst moeten worden? (technische mogelijkheden en 
sociale wenselijkheid) 

 Welke aanpassingen moeten gedaan worden voor aansluiting op warmtenet? 

 Wat is het gasverbruik? Welke andere kosten zijn er? (servicecontract, leaseketel, 
etc.?) 

 Is het voorlopige energielabel kloppend met de actuele stand? 

 Welke ambitie en potentie is er voor (verdere) energiebesparing? 
Het lastige is dat we niet teveel willen vragen, maar het zou ook mooi zijn als er belangrijke 
dingen boven water komen. Hoe dan ook moeten we rekening houden met de AVG. 
Er zijn een aantal puur technische vragen (hoe gaat de aansluiting door de tuin?), een aantal 
puur sociale (zou je mee willen doen?) en een aantal ‘mix’-vragen (hoe kan het systeem het 
beste aansluiten in de leefsituatie?) 
Omdat we toch achter de voordeur zijn, zien we misschien ook andere sociale 
aandachtspunten (eenzaamheid, armoede). Wat moeten we daarmee? Misschien zitten hier 
ook zaken bij die de eigenlijke reden zijn waarom mensen weerstand hebben bij het 
warmtenet. We kunnen zonder toestemming geen informatie doorspelen naar andere 



organisaties, maar het zou ook kunnen dat we dingen zien die we niet kunnen negeren. Hier 
moeten we op voorbereid zijn.  
Wat we vooral willen is zoveel mogelijk leren van de bewoners zodat we maximaal kunnen 
ontzorgen met betrekking tot het warmtenet – en daarom moeten we weten welke zorgen 
er allemaal zijn.  
Dit is ook een proces: een gesprek bereidt voor op verandering, en daarmee lost het al een 
deel van de mogelijke weerstand op. 
Wie wil er gaan nadenken over de vragen? Vrijdag komen Wanka, Robert-Jan, Theo, Melitta, 
Wil bijeen. Eventueel schuift Marianne ook aan. 
Wie heeft ambitie om in een wijkteam deel te nemen? We zoeken nog uit hoe zoiets betaald 
kan worden. Marianne (niet in augustus), Loes van ’t Riet, Lian, Robert-Jan en Gera melden 
zich. 

6. VVEs (ingeleid door Lian) – Lian woont in een VVE aan de Diedenweg en heeft gesproken met 
Pieter Rijnbende, manager bij VVE Nederland. Een vraag die leeft is of bewoners apart 
kunnen aansluiten, per portiek (6 woningen), per gebouw (18 woningen), of alle flats samen 
(54 woningen). Startpunt moet zijn dat we moeten gaan kijken hoe het technisch aangelegd 
zou kunnen worden, want daar komt uit op welk niveau de keuzes gemaakt moeten worden. 
Op de ALV van de VVE’s volgende week worden ook bouwplannen besproken: veel balkons 
moeten worden vervangen, en mogelijk ook standleidingen. Zeker deze laatste zouden een 
mooi natuurlijk moment opleveren om een voorbereiding te treffen voor een warmteleiding. 
Het plan is om op deze ALV een soort technische commissie op te richten om deze vragen op 
te pakken. Lian verzamelt namen (en is zelf het eerste lid). Wanka gaat graag met deze 
mensen in gesprek. 
Lian gaat ook een oproep doen bij de ALV om de ondersteuningsverklaring te tekenen. 
VVE Nederland ziet graag digitale nieuwsbrieven tegemoet, die zetten ze dan op hun site. 

7. Uit de werkgroepen 
a. Financiën – hoe zit het met de businesscaseberekening? Er moet een nieuwe 

afspraak gemaakt worden voor volgende stappen. 
b. Bestuur/Governance – zie opmerkingen bezoek notaris, punt 4bi. 
c. Techniek – Craig heeft de documenten weer aangepast. Nel heeft er een paar 

opmerkingen aan toegevoegd. Jan Janssen gaat er doorheen en maakt ze (echt) 
definitief. 

d. Communicatie – nieuwsbrief gaat de deur uit. Bij de Wolfskuil in Nijmegen is er een 
(functionele) website waar mensen zich kunnen inschrijven. Wij zouden hier ook 
meer mee bezig moeten zijn, maar we komen er niet aan toe en missen affiniteit met 
dit onderwerp. Het is ingewikkeld – we gaan hier volgende week het 
hoofdonderwerp van het bestuurlijk overleg van maken.  

8. Planning  
a. Periode 19/6-26/6 

i. 20/6 Rondbrengen Nieuwsbrief 
ii. 21/6 12.30 Ondertekening Intentieverklaring gemeente/COOP/dWS 

b. Periode26/6-3/7 
i. 26/6 conceptstatuten door Notaris 

ii. 29/6 inleveren BZK aanvraag 
iii. 3/7 Kennismaken GEA warmtepompen 
iv. 4/7 Kennismaking Sicco Rust/ schouw bij diverse huizen 

9. Rondvraag  
Zullen we verschil BV en BeO opheffen? Niemand is tegen. 
Opmerking: warmtenetleidingen kunnen ook buiten gevel naar zolders, dus het is niet perse 
het geval dat een afgifteset op zolder warme buizen in huis oplevert. 

10. Sluiting 20:55 


