
Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.  
Vergadering  d.d. 18 februari 2019 

 
Onderwerp: Notulen 
Soort:  WoW-overleg smal 
Volgnummer: 037 
Status:  Vastgesteld 
Datum:  18 februari 2019 
Locatie:  Ons Huis  
Aanwezig: Wanka Lelieveld, Joris Fortuyn (voorzitter), Melitta, Nel, Ronald, Jan Janssen, Theo, 
Annelien, Robert-Jan (notulen) 
 

 
1. Opening 19:35 door Joris. Joris stelt zich ook even voor. Hij werkt voor het facilitair bedrijf 

van de WUR en woont aan de Ritzema Bosweg. Op zijn werk is hij verantwoordelijk voor 
grote aanbestedingstrajecten en heeft hij duurzaamheid als één van zijn twee speerpunten, 
dus het voorzitterschap van WOW past heel goed.  
Ook de mensen die Joris nog niet kent stellen zich nog een keer voor. 

2. Vaststelling agenda – we voegen toe: bezoeken van de CV-man (Richard Snoek) aan de wijk. 
3. Ingekomen stukken  - niets wat niet ter sprake komt bij de punten hieronder. 

 
4. Notulen vorige vergadering:    

 Officieel vaststellen notulen 28 t/m 31 – vastgesteld met ge-emailde aanpassingen  

 Nr. 33 - d.d. 21 januari 2019 (stuk): ‘wat gaan we nu doen... (actiepunt projectteam)’ 
moet eruit, dit had de notulist achteraf toegevoegd. Voor de rest vastgesteld. 

 RJ stuurt notulen in het vervolg direct door naar de genodigden van de vergadering 
(niet meer via Annelien). 

 Nr. 002 Breed – d.d. 4 februari 2019 – vastgesteld. 

 We besluiten dat de nieuwe nummering toch niet ideaal is en geven wow-smal en 
wow-breed nieuwe nummers, volgend op de oude nummering. De (interne) 
bestuursvergaderingnotulen krijgen wel losse nummers, deze beginnen met een ‘i’ 
van intern voor de duidelijkheid. 
 

5. Actiepunten vorige vergaderingen:     

 Annelien regelt sessie met Jan Hof – niet meer relevant 

 Melitta neemt contact op met websitebouwer om start te maken met bouw website 
voor de coöperatie – gebeurd. 

 Wanka is bezig met een subsidieaanvraag voor de wijkteams. De inzet van de 
woningstichting wordt hierin meegenomen als co-financiering. 
 

6. Mededelingen  

 Wat gebeurt er op 4 maart (bewonersavond) ? In het verslag van het 
maandagochtendoverleg werd er iets hierover geopperd. Het gaat om een ‘kick-off-
moment’ voor het adviesbureau met actieve bewoners. Het is aan ons hoe groot die 
groep bewoners zou moeten zijn, bijvoorbeeld bestuur en werkgroepen. 4 maart 
bleek in dat overleg geen goede datum, en er is nog geen alternatieve datum geprikt. 

 Het pre-wijkteam is actief geweest. Bij een aantal (willekeurige) woningen is 
aangebeld bij bewoners die nog niet bij ons bekend waren. Het was een diverse 
groep; sommige waren oud of ziek, weinig voeling met de materie, kritisch, etc. Bij de 
huurders was het erg lastig om bij mensen binnen te komen. Er werd vooral gevraagd 
om een concreet voorstel, zodat men kan zeggen of ze mee willen doen of niet.  
Hieraan gerelateerd: we leren veel over woningen en bewoners, dus we krijgen een 
database. We moeten dus een protocol hebben over wat we opslaan en waarom, 



gekoppeld aan de AVG. Woningstichting en gemeente kunnen ons hier waarschijnlijk 
bij helpen, misschien ook het adviesbureau (maar alleen als we dit nodig hebben). 

 
7. Planning   

     Periode 18/2 - 4/3: 

 19/2 communicatieoverleg – we gaan dan ook praten over hoe de kar 
getrokken gaat worden de komende tijd 

 19/2 buurtsafari ‘vonk’ overleg 

 13/3 NVWA overleg – met de juiste persoon aldaar, het was moeilijk om 
contact te leggen maar het is gelukt. Wanka gaat samen met Sanne en Anne 
(wethouder). 

 
8. HOOFDONDERWERP: operationeel plan. 

 
Wanka geeft een inleiding. Er is een concept-projectplan van 28 pagina’s rondgestuurd, dat 
was nog niet compleet maar toch al een lijvig stuk. In dit plan wordt geprobeerd alle lastige 
dingen waarmee we stoeien te koppelen. De drie belangrijkste vraagstukken zijn de bron, de 
woningaansluiting, en de wijkpropositie. Deze hebben ook sterk met elkaar te maken; een 
keuze in de ene heeft invloed op de andere.  
Daarnaast is de aansturing van het adviesbureau een flinke kluif: we dachten bij de uitvraag 
een goed en éénduidig plan te hebben, maar daar bleken toch allerlei interpretaties mogelijk. 
We moeten dus constant zorgen dat als we iets vragen, we ook echt antwoord op onze vraag 
krijgen (en niet op een andere vraag). Tot slot kunnen we het plan gebruiken om financiers 
aan te trekken of subsidie aan te vragen. 
Er is een organogram gemaakt om scherp te krijgen hoe de verschillende rollen met elkaar 
samenhangen. Een belangrijk punt hierin is de vraag waar het adviesbureau bij zit. Het is 
handig ook zònder het adviesbureau met andere partijen (gemeente en woningstichting) 
over strategische onderwerpen te overleggen (zodat ze niet meteen veel extra werk binnen 
halen). Enkele discussiepunten die de revue passeerden: 

 Is het wel nodig om zelf zo’n ingewikkelde organisatie op te tuigen wanneer het 
adviesbureau gewoon een goed plan heeft en het werk voor ons gaat doen? Wanka 
benadrukt dat een adviesbureau snel gewoon ‘lekker aan het werk gaat’, en dan krijg 
je aan het eind iets waar we niet op zitten te wachten. We moeten er dus ook zelf 
bovenop zitten. 

 Er ontstaat een discussie over de bronkeuze. Welke bronnen worden meegenomen? 
Als iemand zegt dat iets ook onderzocht moet worden, wat betekent dit dan? 
Enerzijds willen we gedegen informatie hebben om keuzes op te baseren, anderzijds 
moet er niet teveel worden doorgegaan in wegen die al in een eerder stadium 
bestempeld zijn als doodlopend. Er zijn een aantal lijstjes met bronnen in omloop, 
die moeten we naast elkaar leggen zodat we zien welke sowieso afvallen en welke al 
in de werkplannen van het adviesbureau zitten. Met een beetje geluk kunnen we er 
één of twee uitwisselen, zodat zonder meerwerk alles uitgezocht worden wat we 
nodig hebben. 

 Werkpakketten kunnen veranderen, staat in het plan. Maar moet je niet gewoon een 
goed plan maken en je daar vervolgens aan vasthouden? De intentie is niet om al te 
eenvoudig af te wijken van het plan, maar door nieuwe inzichten kunnen er andere 
taken nodig zijn om tot goede deliverables en keuzes te komen.  Sommigen zijn 
sceptisch en zien hier een kans om niet volgens het plan te gaan werken.  

 Doel moet zijn dat we het adviesbureau zo goed mogelijk benutten. Ze hebben een 
plan/offerte gemaakt, dus dat willen ze gaan doen, maar dat is niet perse wat we 
echt nodig hebben. Ze hebben nu een stapel leeswerk gekregen van allerlei 
documenten die wij al hadden. Binnenkort gaan we dus weer met ze aan tafel om 
samen het plan af te stemmen met onze situatie. 

 Het bestuur had onderling al overlegd dat ze onderwerpen zouden verdelen zodat er 
‘specialisten’ in het bestuur zouden zitten die contact zouden onderhouden met het 



adviesbureau over bepaalde onderwerpen. Dit kan gecombineerd met het nu 
gepresenteerde organisatieplan door te zorgen dat bestuursleden mee kijken met de 
organisatie van bepaalde WPs. De kans is aanwezig dat dit veel ‘bilateraaltjes’ zou 
opleveren en voor onduidelijkheid zorgt. Het zou wel een manier zijn als 
bestuursleden ‘meekijken’ naar werkpakketten en taken om te toetsen of deze 
passen bij kernwaarden, beeld/stemming/gevoeligheden van de wijk, etc. Zo houdt 
het bestuur ‘voeling’ bij de gang van zaken zonder al teveel extra werklast te krijgen 
om ook echt de ins en outs van de werkpakketten te doorgronden. 

 Er zou ook een vervolg komen op de sessie met Jan Hof, over prioritering van 
kernwaarden en criteria hoe deze kernwaarden bereikt worden. Dit kan uiteindelijk 
met de ALV besproken worden. Dit wordt door iedereen gedragen, we gaan dit 
volgende week doen. Het projectteam wordt bij deze uitgenodigd voor de 
bestuursvergadering. AP RJ: eigenaarschap criteria-aanzet deze week af. 

 Hoe zitten projectteam en projectcoördinatieteam en procesteam nou? Er lijken 
dingen door elkaar gehaald te worden? Er zijn wel verschillen, tussen 
projectcoördinatieteam en projectteam, maar misschien kan het gewoon 
samengevoegd worden. We nemen het mee. 

 Er kwam een deadline langs over het Parencotraject, iets met een aanvraag van 
vergunningen wat na de zomer in gang gezet moet worden. Hebben we dan wel 
ruimte om een beetje langzamer te gaan als dat nodig is, en bijvoorbeeld in 
november pas ons interne traject afronden? We kunnen die tijd gewoon nemen, we 
moeten ons niet laten opjagen. 

 
We sluiten af met een aantal algemene lopende vragen: 

 Craig helpt mee met het schrijven van het operationeel plan. Is er al dekking voor zijn 
uren? Nee, nog niet. 

 Hoe moet het verder met de uitbetaling van Theo? Het blijkt dat het lastiger wordt voor 
de gemeente om meer geld vrij te maken. Het is van belang dat geld ingezet wordt op 
een manier die ook nuttig is buiten de benedenbuurt. Er zijn wel manieren om dat te 
doen, maar een concreet plan komt nu nog niet van de grond.  

 Annelien was niet geinformeerd over het afzeggen van de vergadering vanochtend. 
Volgende keer moet dat beter. 

 
9. Sluiting 22:00. 

       


