
Notulen governancegroep benedenbuurt 13 februari 2018 

Locatie: Ons Huis 

Aanwezig: Annelien van der Meer, Rita van Biesbergen, Marianne van Loo, Theo de Bruijn, Gera de 

Bruijn, Paul Goedhart, Robert-Jan Geerts, Jan Oudevoshaar, Ronald van Dokkum, Jan Janssen, Wim 

Rouwenhorst, Cobie de Bakker, Marcel van Kuik, Wouter Meijninger, Wanka Lelieveld. 

Afwezig: Lex Hoefsloot 

 

Vorige notulen: Uitspraken van personen hoeven niet met naam en toenaam in de notulen terecht te 

komen. We hebben graag degelijke notulen, maar het feit dat er genotuleerd wordt mag strategische 

en persoonlijke/gevoelige discussies niet in de weg staan. Deze onderwerpen zullen dan niet in de 

notulen opgenomen worden. 

Vorige keer werden sommigen overdonderd door de snelheid waarin keuzes gemaakt worden. We 

willen liever eerst de materie introduceren (eventueel voorbereid binnen een kleinere groep), en dan 

later kiezen. Eventueel kunnen we een pauze inlassen voor het keuzemoment. 

 

1. traject oprichting cooperatie, statuten 

De statutencommissie heeft een eerste brainstorm gehad. Er wordt gewerkt aan aanpassingen in de 

standaard statuten die Lex heeft aangedragen (bron: Hier Opgewekt), de statutencommissie komt 

met een voorstel om dit daarna in grotere kring te bespreken.  

Tipje van de sluier: een bredere doelstelling voor de cooperatie lijkt beter dan een nauwere, omdat 

eventuele winsten op het ene project dan weer ingezet kunnen worden voor andere projecten in de 

wijk (bijvoorbeeld winst op energie kan naar speeltuinen), en er kan een breder draagvlak gecreëerd 

worden in de wijk, voorbij de energie-fanatici. Breder betekent ook dat de precieze focus op later 

moment makkelijker aangepast kan worden. 

De keuzes over de statuten die de commissie maakt zullen toegelicht worden wanneer we er in 

bredere kring over gaan praten: we willen weten wat er gekozen is, en ook waarom. 

 

2. geplande rekensessie Liander, Alliander, Linthorst, gemeente, de Woningstichting en wijk 

Er zijn veel cijfermatige onduidelijkheden, zowel technisch als financieel. Deze worden binnenkort 

geinventariseerd en zoveel mogelijk weggenomen wanneer verschillende partijen bij elkaar komen 

voor een ‘rekensessie’.  

Theo en Wanka zijn er in elk geval bij. Graag ook twee mensen van techniek (vrijwilligers welkom!).  

Er komen vragen boven tafel die al eens behandeld waren in een iets andere setting, waardoor we 

ons afvragen hoe we ons denkproces kunnen delen en bewaren. We willen zoiets als een living 



mindmap’ waarin we duidelijk krijgen welke ideeen al onderzocht zijn, en waarom er iets is 

weggestreept. Wie heeft suggesties of ervaringen?  

Actiepunt: Rita werkt een opzet uit. 

 

3. samenwerking WINST, Oost NL mbt ontwikkeling techniek danwel contraexpertise 

WINST heeft voor de benedenbuurt gekozen als één van hun vier wijken. Binnenkort komt de eerste 

bijeenkomst met WINST – een samenwerkingsverband tussen universiteiten en bedrijfsleven gericht 

op verschillende temperatuursregimes en technieken om wijken te verwarmen. 

Oost NL heeft ook verstand van warmtenetten, en wil ook eens naar de wijk kijken. Oost NL is een 

ontwikkelingsmaatschappij (voor Oost Nederland) en deelt behalve kennis ook subsidies. 

De hoop is dat deze trajecten ons helpen een beter beeld te krijgen van mogelijke alternatieven, om 

het risico van een suboptimale oplossing tot een minimum te beperken. Daarvoor zouden we 

eigenlijk een functioneel eisenpakket moeten hebben, zodat we onze vraag ‘in de markt’ kunnen 

zetten. 

Er ontstaat een discussie over de kans van slagen van deze route: veel organisaties die wij graag als 

individuele spelers zouden willen zien werken samen of wisselen informatie uit met anderen, 

waardoor de ‘markt’ niet echt vrij is. Ook zijn er twijfels of een eisenpakket voldoende neutraal 

opgesteld kan worden zodat zeer uiteenlopende oplossingen toch goed met elkaar vergeleken 

kunnen worden. Is ons startpunt bijvoorbeeld dat we warm willen blijven, of dat we gebruik willen 

maken van het investeringsmoment van het vervangen van de riolering? Het eerste is open en vaag, 

het tweede specifieker maar lijkt al vast te leggen dat we een warmtenet willen.  

Desalniettemin lijkt de route het verkennen waard. Jan J en Jan O , Wim, Gera en Wanka gaan 

beginnen aan een lijst met functionele eisen. De techniekgroep wordt ook uitgenodigd. De hoop is 

dat we met deze eisen duidelijker voor ons krijgen hoe we alternatieven kunnen vergelijken, en 

welke andere partijen we kunnen aanschrijven. Plan: a.s. vrijdag 16 februari, 09:30 Lijsterbeslaan 16. 

 

4. mogelijke samenwerking andere buurtinitiatieven in NL 

Wanka heeft via RVO een document naar mogelijke partners gestuurd in de INTERREG regio NWE 

(North West Europe) over ons project in de hoop dat er reacties komen uit Europa, zodat we 

misschien samen EU-subsidie kunnen aanvragen. Tot nu toe hebben we vooral veel feedback uit NL 

gekregen en 1 positieve reactie uit Noord-Frankrijk. 

Samenwerking met woningstichting: Er is op managementniveau eea veranderd binnen de 

woningstichting, Wanka heeft de betrokkenen binnen de Woningstichting op 13 februari uitgebreid 

bij kunnen praten. Zij beraden zich nu intern op de rol die zij willen spelen in relatie tot het proces 

dat zich voltrekt in de Benedenbuurt. Jerry Giesbers (hoofd onderhoud) wil meedenken met 

techniekgroep. In communicatiegroep is de Woningstichting reeds actief en blijft dat ook. Ze denken 

na over de vraag hoe ze zich gaan verhouden tot de Cooperatie (in Oprichting).  



 

5. Warm wageningen 

Start warmteplan: 22 februari grote bijeenkomst. Het is nog onduidelijk wat er precies van ons 

verwacht wordt , Wanka gaat nog een keer met Sanne in gesprek. 

 

6. Rol en functie wijkambassadeurs / zichtbaarheid in de wijk 

Wijk/straatambassadeurs zouden kleinschalige bijeenkomsten kunnen organiseren om over het 

project te praten met mensen die dat niet direct zelf doen. Dit brengt eventuele weerstand in kaart, 

haalt onduidelijkheden weg, etc. Maar wanneer zou dat handig zijn? Welke informatie hebben we 

nodig voordat we gaan praten met meer mensen? 

Een aantal enthousiaste ambassadeurs gaat in hun omgeving uitproberen zodat ze leren welke 

vragen en thema’s naar boven komen. Op basis van hun ervaringen kunnen anderen aanhaken. Paul 

nodigt van deur tot deur mensen in zijn directe omgeving (Kamperfoelielaan) uit voor een 

huiskamersessie. Theo en Wouter (Sleedoornplantsoen) gebruiken een bestaande maillijst om buren 

in het Sleedoorenplantsoen te benaderen.  [RJG1] 

Daarnaast hebben we een aantal ‘passieve’ ambassadeurs, die in de nieuwsbrief komen als 

aanspreekpunt voor hun straat: Paul, Theo, Ronald, Jan Oude Voshaar, Melitta, Wanka, Robert-Jan. 

Het idee van een caravan en vaste plek in de buurt voor een prikbord / ideeënbus / informatiepaneel 

wordt op dit moment (nog) niet kansrijk geacht: we verwachten er niet die mensen mee te bereiken 

die we nog niet in beeld hebben en het levert veel rompslomp op. 

We willen in beeld krijgen welke straten wanneer dingen organiseren, zodat we daar bij kunnen 

aansluiten. Straatbbq’s, jaarlijkse bijeenkomsten VVE’s, Irenebuurt borrels, etc. Wie wil dit gaan 

doen? Initiatief is welkom.[RJG2] 

In de communicatie werkgroep is eerder afgesproken om dit voorjaar in de wijk een evenement te 

organiseren met verschillende activiteiten. Doel is om die mensen aan te spreken die nu nog niet in 

beeld zijn. De WUR werkt op dit moment aan en project met Engelse en Zweedse partners waarin 

kunst wordt gebruikt om maatschappelijke thema’s bij verschillende doelgroepen onder de aandacht 

te brengen. Wanka is hierover in overleg met de WUR, die er geld voor heeft. Wanka, Marianne, 

Cobie gaan in gesprek  

Nieuwsbrief bezorgteam: Gera, Jan Oudevoshaar, Robert Jan, Ronald, Cobie, Rita, Paul, Marianne 

 

7. Rondvraag 

We hebben een naam nodig (voor de cooperatie)! Via de nieuwsbrief nodigen we mensen uit ideeën 

te delen. 

 



Volgende vergadering: over 2 weken, dinsdag 27 februari 19.00-21.00 uur, Ons Huis.  

 


