
Notulen Bestuursvergadering Coöperatie BenedenBuurt i.o. 12 juni 2018 
 
Onderwerp: Bestuursvergadering Coöperatie BenedenBuurt i.o. 
Betreft:  Notulen 
Status:  Definitief 
Datum:  12 juni 2018, 19.00 uur 
Locatie:  Ons Huis 
Aanwezig: Theo de Bruijn, Jan Janssen, Annelien vd Meer, Wanka Lelieveld, Robert-Jan Geerts 

(Notulen), Ronald van Dokkum, Wouter Meininger 
 

1. Opening 19:10 door Theo 

2. Vaststellen agenda - vastgesteld 

3. Notulen vorige vergadering: vastgesteld zonder aanpassingen. 

4. Mededelingen / ontwikkelingen 

a. 6/6 overleg Sanne cijfers – Wanka, Annelien en Theo zijn op bezoek geweest en 

hebben met Sanne (van de gemeente) overlegd over de cijfers voor de aanvraag voor 

BZK. Het lijkt nu coherent en consistent. 

b. 12/6 kennismaking warmtebedrijf Purmerend – Wanka heeft met hen gebeld. Hier is 

sinds de jaren 1970 een warmtenet, 75% van de huizen is aangesloten. Voorheen 

was de bron restwarmte, nu biomassa. Men is nu bezig met een pilotwijk (90 

woningen) om de resterende woningen ook van het gas te krijgen. Er is veel 

besproken, ook technische details. We zijn welkom om eens langs te komen om 

meer vragen te stellen. Het warmtebedrijf hier is een BV die volledig eigendom is van 

de gemeente. De waardering van klanten is in de loop der jaren flink gestegen 

naarmate er meer lokaal werd gedaan (ipv callcenters in Maastricht).  

c. 11/6 Theo is op bezoek geweest bij Hier Opgewekt – een kennisorganisatie die 

probeert kennis over de warmtetransitie te verzamelen en te delen. Er was een 

‘tafel’ over de praktijk waar men zeer geïnteresseerd was in de ervaringen van Theo, 

en dus van de Benedenbuurt. Ze hebben mogelijk een potje beschikbaar om meer 

vast te leggen over ons proces, wat waardevol zou kunnen zijn voor andere buurten. 

Begin juli komen we bij elkaar voor een bredere kennismaking. 

5. Financiën 

a. Voortgang – aanvraag BZK. Dit loopt. Als het goed is heeft Sanne het voorstel 

inmiddels besproken met B&W, we zijn benieuwd hoe dit is gevallen. 

De spreadsheet waar we zelf mee werken wordt steeds nauwkeuriger, we proberen 

deze ergens te toetsen bij experts om te zien of die er nog fouten uit kunnen halen. 

Via de Woningstichting leren we veel over de ontwikkeling en uitvoering van grote 

(min of meer vergelijkbare) projecten en de valkuilen waarvoor we moeten waken. 

6. Bestuur 

a. Terugblik 11 juni – mensen waren erg te spreken, de sfeer was goed, de presentaties 

waren goed. Er werd ook massaal getekend. Groot succes! 

b. Contact met VVE’s: op de bewonersavond waren een aantal bewoners van VVE’s, 

dus we hebben nu een paar mensen om daar beter binnen te komen. Eén ervan 

(Lian) overwoog zelfs in het bestuur te gaan. 



c. Aanbesteding: Sanne heeft aan Richard van Vliet laten weten dat de aanbesteding in 

gang gezet moet gaan worden. Het gaat dus beginnen, en daarom moeten we goed 

opletten en zorgen dat we volledig aan tafel blijven. Daarbij moeten we zorgen dat er 

goede afspraken gemaakt worden over het proces en onze rol erin, zodat we niet 

uiteindelijk voor voldongen feiten komen te staan. We willen een paar afspraken op 

papier zetten om dit te borgen. 

d. Inventarisatie woningen / opzet wijkteams: we hebben erg weinig informatie over 

hoe het eruit ziet in de woningen. Daarom moeten we eigenlijk van deur tot deur 

gaan met een technicus om eea op te nemen. Daar moet dan wel een ‘sociaal’ 

persoon meekomen zodat er ook gesproken kan worden over de persoonlijke kant 

van de zaak: welke houding heeft men, welke  verwachtigen zijn er, waar maakt men 

zich zorgen om, etc. Er wordt uitgezocht wat deze teams precies in kaart moeten 

gaan brengen. 

7. Techniek 

a. Willen we echt glasvezel? Het werd genoemd bij de bewonersvergadering, maar het 

staat niet in de scope. Eigenlijk kun je geen dingen doen die niet in je scope staan. De 

voordelen van glasvezel zijn: 

  Nerdalize heeft glasvezel nodig, en als we Nerdalize mee krijgen zou dit 

goedkoop/gratis warm tapwater kunnen opleveren 

 Nerdalize zou ook netwerkkosten betalen, als glasvezel geexploiteerd wordt 

door de cooperatie is dat een extra inkomstenstroom 

 Het is nu goedkoop mee aan te leggen 

 Een deel van de bewoners is geinteresseerd in glasvezel: voor de snellere 

aansluiting op het internet. 

Een idee is om het op dezelfde manier te doen als met koeling: als optie in het PvE, 

een wens die we onderzoeken om te zien wat de impact is.  

De werkgroeptechniek krijgt twee opdrachten: 

-uitzoeken of en hoe glasvezel toevoegd kan worden aan scope en pve 

-uitzoeken wat er technisch in kaart gebracht moet worden door de wijkteams die 

langs de deuren gaan.  

8. Communicatie 

a. Mediastrategie: – er is contact met EénVandaag. Ze willen vrijdag komen om een 

reportage te schieten.  

Daar willen we wel aan meewerken, we willen alleen oppassen om niet teveel over 

bedragen te praten. De nadruk moet liggen op de complexiteit van het proces, en dat 

dit winst is voor de samenleving. Wanka en RJ gaan dit doen. 

Meer in het algemeen krijgen we steeds meer verzoeken van pers. We moeten 

ervoor waken dat het geen dagtaak gaat worden. Het zou mooi zijn als we hier wat 

ondersteuning voor kunnen krijgen zodat we bijvoorbeeld een persmap kunnen 

opbouwen. We zijn in elk geval in contact met een bewoner in de wijk die ook 

woordvoerder is bij Menzis.  

b. Communicatie met derden: 

 Studenten: Wanka wil er graag mee spreken 

 Pers: moeten we nog uitzoeken 



 Spreken in den lande: er kan hier best geld voor gevraagd worden. Wanka 

vroeg al eens 300 euro.  

c. Nieuwe nieuwsbrief: de woningstichting wil graag een brief sturen aan bewoners om 

te vragen om een ondersteuningsverklaring te tekenen. Het zou mooi zijn om parallel 

daaraan of zelfs in dezelfde envelop een eigen nieuwbrief te sturen met dank voor 

de steun op de bewonersavond en een kans om alsnog een ondersteuningsverklaring 

te tekenen. 

d. Hebben we nog meer handtekeningen nodig? – nodig waarschijnlijk niet, maar meer 

handtekeningen zijn wel welkom. Dat versterkt ook bij bewoners het gevoel dat ze 

gehoord worden. 

9. Planning 

a. 13/6 mediastrategie overleg met Jessica (buurtbewoner en woordvoerder Menzis) 

b. 13/6 kennismaking notaris 

c. 15/6 interview Eénvandaag 

10. Rondvraag 

Wouter biedt aan te helpen met digitale ondersteuning voor de wijkteams 

Ronald is de komende drie weken helaas verhinderd 

11. Sluiting 

 

 

 


