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Nieuwsbrief DuurSaam Benoordenhout
Editie 2022-1 (16 maart 2022)
In deze editie van de nieuwsbrief van het wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout delen we graag met u
de activiteiten voor dit jaar, onze reactie op de Transitie Visie Warmte van de gemeente en geven we
een terugkoppeling op enkele hoogtepunten die in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvonden. Ook
zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich voor ons wijkinitiatief willen inzetten.

Onze plannen voor 2022
Al onze activiteiten zijn samen te vatten rondom drie kerntaken:
(1) wijkgenoten ontzorgen op het gebied van energiebesparing en zonnepanelen;
(2) wijkgenoten voorlichten en informeren over relevante ontwikkelingen rond de energietransitie;
(3) belangenbehartiging vanuit de wijk.

Onze activiteiten voor 2022 hebben we dit jaar vormgegeven in deze infographic:

Doet u mee?!
Voor onze plannen voor 2022 kunnen we alle hulp gebruiken. Het wijkinitiatief bestaat uit een netwerk van
ongeveer 35 vrijwilligers uit onze wijk, maar er zijn altijd wisselingen en de werkzaamheden nemen toe.
Daarom zijn we voor de volgende drie werkgroepen actief op zoek naar nieuwe mensen:

Werkgroep financieel en juridische vraagstukken: in deze werkgroep zitten vrijwilligers met juridische
kennis die zich op ad hoc basis inzetten om vraagstukken op verschillende rechtsgebieden op te lossen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van de Warmtewet 2.0 of de samenwerking binnen een VvE op
het gebied van verduurzaming. De werkgroep komt op ad hoc basis bij elkaar en u bepaalt zelf wanneer u
tijd heeft om iets uit te zoeken en in teamverband te bespreken.

Werkgroep energie opwekken: in deze werkgroep zitten vrijwilligers die wijkgenoten helpen om het
plaatsen van zonnepanelen zo makkelijk mogelijk te maken. De werkzaamheden lopen uiteen, van het
organiseren van een collectieve zonnepanelen actie, voorlichting geven op scholen tot het voeren van
gesprekken met de Welstandscommissie om het vergunningentraject van wijkgenoten soepel te laten
verlopen. Voldoende uiteenlopende activiteiten waarvoor u zich in teamverband voor kunt inzetten.

Werkgroep energie besparen: deze werkgroep zet zich in om met wijkgenoten vrijblijvend en kosteloos in
gesprek te gaan over het verduurzamen van hun woning en/ of VvE. De vrijwilligers volgen hiervoor een
opleiding tot energiecoach. Het team komt regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en van
elkaar te leren. Deelname aan deze werkgroep vraagt om actieve inzet.

Heeft u interesse in één van bovenstaande werkgroepen of wilt u eerst meer weten voordat u een
beslissing neemt? Neem dan contact met ons op: info@duursaambenoordenhout.nl.

Reactie op Transitie Visie Warmte
Op 1 maart 2022 heeft het wijkinitiatief samen met de wijkvereniging Benoordenhout een zienswijze
ingediend op de Transitie Visie Warmte van de gemeente Den Haag.

Deze zienswijze is tot stand gekomen in samenwerking met een grote groep vrijwilligers die zich inzetten
voor het wijkinitiatief en de Wijkvereniging Benoordenhout. In de afgelopen 2 jaar voerden we gesprekken
met meer dan 500 wijkgenoten over isolatie, over zon, en over onze Wijk Warmte Visie (WWV). De
inzichten uit die gesprekken, samen met de verworven kennis die we gebundeld hebben in onze WWV,
hebben we verwerkt in de zienswijze.

Via deze link kunt u onze zienswijze vinden. Heeft u na het lezen van de zienswijze vragen en of
opmerkingen? Laat ons dat vooral weten door een email te sturen naar:
info@duursaambenoordenhout.nl.

Terugblik op het eerste kwartaal van 2022
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het wijkinitiatief niet stil gezeten. Graag delen we enkele
hoogtepunten met u.

Wisseling van de wacht
Het wijkinitiatief heeft sinds begin dit jaar een nieuwe voorzitter: Evert van Holthoon. Hij heeft het stokje
overgenomen van Josee van Eijndhoven. Het wijkinitiatief is Josee zeer dankbaar voor haar inzet.
Op de vraag “wanneer ben je tevreden?” gaf Evert aan: “Naar “buiten” toe ben ik tevreden als wijkgenoten
(1) op de hoogte zijn van onze Wijk Warmte Visie; (2) vertrouwen hebben en houden in het wijkinitiatief;
(3) als ze ons blijven zien als professionele club vrijwilligers. Naar “binnen” toe ben ik tevreden als het
onze vrijwilligers verbindt met onze wijk. Het is een leuke manier om mensen in onze wijk te leren kennen
en tegelijkertijd te werken aan een opgave waar we toch iets mee moeten. Zo heb ik dat zelf ook ervaren
en dat wens ik iedereen toe.”

Prijsuitreiking Energieke straatcompetitie
In februari hebben we de winnaars gefeliciteerd van de Energieke straatcompetitie. Er waren twee prijzen
te vergeven: de koploperprijs (de straat met de meeste energiechecks) en de pioniersprijs (voor de
straat met de meeste nieuwe aangevraagde energiechecks).
De koploperprijs is gewonnen door de Waalsdorperweg (nr. 41 t/m 63). De pioniersprijs is gewonnen door
de Van Zaeckstraat nr. 47 t/m 69). Beide cheques ter waarde van 100 euro voor een straatborrel zijn in
februari uitgereikt aan de winaars.

In debat over duurzaamheid
Op woensdagavond 2 maart streden twaalf politieke partijen om de stem van de kiezer tijdens het
verkiezingsdebat Benoordenhout. Onder leiding van Eppo van Nispen tot Sevenaer werd onder meer
gesproken over duurzaamheid. Via deze link vindt u een korte impressie van de uitkomsten van dat debat.

Bedankt vrijwilligers
Op donderdagavond 10 maart organiseerden we een borrel om onze vrijwilligers te bedanken. Samen
kunnen we het verschil maken en onze stem laten horen. Veel dank, ook aan de vrijwilligers die niet
aanwezig konden zijn. Bedankt!

Delen = mag
Mocht u wijkgenoten kennen die interesse hebben in activiteiten van dit wijkinitiatief, stuur deze
nieuwsbrief gerust naar hen door en geef ze de tip om op onze website te kijken en zich aan te melden
voor onze nieuwsbrief.
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