
door, voor en met bewoners

Bewonersavond
Kortenhoef-noord



Programma bewonersavond Kortenhoef

Welkom

• Aanpak buurtverkenning Kortenhoef

• Quick scan aquathermie (Waternet) 

• Onderzoek, scenario’s en afwegingskader (gemeente)

Pauze in gesprek

• Vervolgstappen 

• Buurtverkenner:  straatgesprekken, winteracties 

• Bewonersbetrokkenheid: ambassadeurs, klankbord, voorbeeld



Warmtetransitie

De noodzaak van CO2-reductie en overstap naar

duurzame warmtebronnen lijkt belangrijker dan

ooit, de gevolgen van klimaatverandering worden

steeds zichtbaarder en ook de stijgende

gasprijzen doen ons beseffen dat wij onze

energievoorziening zowel duurzamer als lokaler

moeten gaan organiseren.



Vier verkenningsbuurten in transitievisie warmte gemeente

• Bewoners, gemeente en andere betrokken partijen verkennen samen

• Mogelijkheden warmtetransitie 

• Kortenhoef-Nederhorst den Berg-Loosdrecht-Ankeveen

• Aansluiten bij lopende bewonersinitiatieven

• Samenwerking Waternet - aquathermie als warmtebron

• Energiecoöperatie trekker buurtverkenningen

Verkenningsbuurten 



Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

• Door, voor en met bewoners

• Verantwoordelijk voor betrekken bewoners

• Vorm geven aan zeggenschap en eigenaarschap 

• 4 pijlers energiebewustzijn, besparing, opwekking en warmte

Professionele maatschappelijke organisatie

• Vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid

• Algemene ledenvergadering van bewoners

• 700 energiecoöperaties in Nederland 

• Coöperatieve beweging

Energiecoöperatie Wijdemeren 



Van buurtverkenning naar wijkuitvoeringsplan

Starten buurtverkenning 2022 tot eind 2023 (evt verlengen)

1. Duurzame warmteoplossingen collectief en individueel

2. Energiestaat woningen en buurt: verduurzaming woningen en isolatiemaatregelen

3. Elektriciteitsvoorziening buurt met energieopwekking en energieopslag

4. Buurtorganisatie: opbouwen kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap buurt

Daarna opstellen wijkuitvoeringsplan

Techniek, financiën, zeggenschap en eigenaarschap, regie, planning & uitvoering, vergunningen 

en koppelkansen worden dan concreet uitgewerkt.
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Wijdemeren 
Duurzaam

Scenario’s en afwegingskader 



In gesprek

Pauze



Vervolg buurtverkenning

Onderzoek
Najaar externe onderzoeken 

Scenario’s en afweging

Januari 2023 bewonersavond presentatie onderzoek 

Energievoorziening buurt 
Verkennen energieopwekking (elektriciteit)

Energieopslag buurt



Vervolg buurtverkenning

Gesprekken per straat (alle straten)
Energiestaat woningen, warmteafgifte, buurtorganisatie 

Gratis collectieve warmtescan bij organiseren straatgesprek

Winteracties
• Warmtescans energielekken woning

• Zetmop60

• 0 meting waterzijdig inregelen

• Van gaskoken naar inductiekoken

• De hybride warmtepomp als tussenstap



Contacten bewoners

• Bewoners per straat in gesprek

• Energiecoachgesprekken

• Themabijeenkomsten

• Infoavonden

• Klankbordgroep



Bewonersbetrokkenheid bomenbuurt/schildersbuurt

Op zoek naar

• Ambassadeurs per straat

• Deskundigen voor de werkgroepen

• Onderzoekers 

• Voorbeeldwoningen

• Klankbordgroep

• Hand en spandiensten

• Energiecoaches en energieklussers

• Buurtverkenner

• Enzovoort

• Steun de coöperatie met uw lidmaatschap



door, voor en met bewoners
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