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‘We merken dat dit Wageningers aanspreekt. Ook
aanverwante zaken, zoals zo min mogelijk het riool
belasten’

‘We zijn begonnen met een nieuwe ketel en nieuwe
ramen en kozijnen. We hebben gekozen voor trippel
glas. Dat zijn drie lagen glas’

Beleidsmedewerker Sanne Meelker van de gemeente Wageningen

Sylvia Walter en Roland Mumm uit de Roghorst

energie besparen alleen

Sylvia Walter en Roland Mumm met hun kinderen in de deuropening van hun tussenwoning in de Roghorst in Wageningen.

foto Herman Stöver

Het hele dak vol zonnepanelen
WAGENINGEN – Sylvia Walter en Ro-

land Mumm wonen met hun
twee kleintjes (3,5 en 1,5 jaar) in
een tussenwoning in de Roghorst.
Het huishouden behoort tot de
pioniers in Wageningen die meedoen aan het project om hun woning energieneutraal te maken.
„Onze motivatie is energie besparen. Met twee kleine kinderen ga
je nadenken over de toekomst en
hoe die er voor hen uitziet”, licht
Walter toe. „We hebben hierover
niet lang na hoeven denken en
ons opgegeven. Het leuke van dit
project is voor ons om te zien hoe

anderen het doen, informatie uit
te wisselen en ervaringen te delen.”
Het gezin heeft de woning in december pas betrokken. „Er moest
een hoop gebeuren en daarom waren we sowieso geïnteresseerd in
hoe we dat zo goed mogelijk konden doen”, vertelt Mumm. „We
zijn begonnen met een nieuwe ketel en nieuwe ramen en kozijnen.
We hebben gekozen voor trippel
glas. Dat zijn drie lagen glas”, legt
Walter uit.
De volgende stap wordt het isoleren van de kruipruimte, denken

ze. En uitzoeken of de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen
(met andere huishoudens die aan
het project meedoen) een verstandige zet is. „We verzamelen informatie en kijken hoe we die kunnen toepassen”, zegt Walter. „Zo
hebben we net informatie binnen
over mechanische ventilatie met
warmteterugwinning. Hoe dat precies werkt, gaan we nog bekijken.”
Of hun woning aan de Roghorst
in de toekomst 100 procent energieneutraal wordt, durven ze niet
te zeggen. „We hebben geen grote
boerderij met ik-weet-niet-hoeveel

Opnieuw Kamervragen over zorginstelling Charim
VEENENDAAL – Tweede Kamerlid

Renske Leijten (SP) heeft opnieuw
Kamervragen gesteld over de situatie bij zorgorganisatie Charim uit
Veenendaal. Leijten vraagt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van
Zanten impliciet in te grijpen bij

de zorginstelling. Het kamerlid
maakt zich onder meer zorgen
over gebleken tekortkomingen in
het rapport van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg van eind
2011. Volgens Leijten is er door de
inspectie tevens geen onderzoek

gedaan naar vermeende mishandeling van cliënten bij Charim, terwijl dat volgens haar wel zou moeten. Charim kwam in 2011 regelmatig negatief in het nieuws, onder
meer vanwege vermeende intimidatie van het personeel.

dakoppervlakte. De mogelijkheden zijn beperkt”, verklaart
Mumm de twijfel. Walter vertelt
dat voor hun woning een energie-maatadvies is opgesteld en dat
dit uitwijst dat ze tenminste in de
buurt van energieneutraal kunnen
komen: „Maar dan moeten we wel
het hele dak vol zetten.”
De Gelderlander start in maart met
een maandelijkse column waarin steeds
een ander huishouden wordt geportretteerd dat deelneemt aan het Wageningse project om woningen energieneutraal te maken.

VEENENDAAL – Ryan Veldhuizen,

scholier van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV), heeft het
landelijk verkeersdebat gewonnen.
Donderdag werd het winnaarsdebat gehouden, waaraan zestig jongeren van verschillende middelba-
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heeft een brief van burgemeester
en wethouders van Wageningen
ontvangen over nieuwbouwwijk
Kortenoord. B en W geven hierin
een nadere onderbouwing van het
bestemmingsplan voor dit gebied.
Op 29 november bepaalde de
Raad van State dat in een klein gebied ten noorden van de Kortenoordsingel niet gebouwd mag worden. Dit naar aanleiding van bezwaren van het Wagenings Milieu
Overleg (WMO). Gevolg was dat
de bouw van 35 woningen geschrapt moest worden.
De Raad van State bood Wageningen echter wel een uitweg om de
35 huizen alsnog te bouwen. Er
moest een nadere onderbouwing
van het bestemmingsplan komen.
„We hadden het plan inderdaad
onvoldoende onderbouwd”, erkent wethouder Lex Hoefsloot.
„WMO had ook gelijk dat ze bezwaar aantekende tegen dit onderdeel van het bestemmingsplan.
Maar we hopen met de nieuwe onderbouwing de Raad van State te
overtuigen.”
B en W verduidelijken met name
de functie van de Kortenoordsingel en de bebouwing ten noorden
daarvan. Het is nog 0nbekend wanneer de Raad van State zich over
de zaak buigt.

Veenendaal wijst
bijdrage Toon
Hermans Huis af
VEENENDAAL – Het Toon Hermans

Huis in Ede hoeft niet te rekenen
op een bijdrage van de gemeente
Veenendaal. Het Veenendaalse college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieaanvraag
voor het inloophuis afgewezen.
Het gemeentebestuur vindt dat er
onvoldoende inwoners van Veenendaal gebruik maken van het
Toon Hermans Huis, dat zich profileert als een inloophuis met een regionale functie.
Het Toon Hermans Huis is er voor
mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers.

re scholen deelnamen. De debatwedstrijd was onder andere georganiseerd door Stichting TeamAlert, de verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Jurylid Dennis Storm benoemde Veldhuizen tot beste jonge debater.
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