Vogelbuurt Duurzaam
Beknopt verslag bijeenkomst duurzaamheid in de Vogelbuurt van woensdagavond 11 oktober.

16 november avond over het verduurzamen van je huis
Donderdagavond 16 november staat helemaal in het teken van het verduurzamen van je huis. De avond
wordt verzorgd door het Duurzaam Bouwloket en de Woonwijzerwinkel samen.
Duurzaam Bouwloket heeft bij twee huizen uit de Vogelbuurt een energiescan gemaakt. Hiervan is een
menukaart opgesteld, met een helder stappenplan voor het verduurzamen van je huis. De menukaarten
worden op 16 november gepresenteerd. Daarnaast zal de Woonwijzerwinkel aandacht geven aan de
mogelijkheden voor collectieve inkoop van zonnepanelen, isolatie, groene daken en andere technische
maatregelen om je huis te verduurzamen.
Jullie krijgen nog een uitnodiging voor deze avond. Maar zet het vast in de agenda. En niet
onbelangrijk…vertel het ook aan je buurtgenoten :-).
Vraag: als jullie nog specifieke wensen hebben voor deze avond. Laat het me dan weten. Dan nemen we
het op in het programma.
Ik heb in ieder geval genoteerd: Wat zijn de mogelijkheden van zonnepanelen op je dakkapel?

Energiecoach aan huis
Energiecoach Paul Lamfers heeft tijdens de bijeenkomst uitgelegd wat de meerwaarde is van zo’n
bezoek. Met weinig of geen investering kan een gemiddeld huishouden zo €100 besparen op de
energierekening. Daarnaast krijgen de eerste 50 aanvragers een gratis energiebespaarbox. De eerste 5
afspraken zijn gisteren al gemaakt. Meer informatie of je aanmelden kan via de volgende link.

Warmtefoto
Warmtebeelden of warmtescans worden steeds vaker als hulpmiddel gebruikt om te zien waar warmte
weglekt uit onze huizen. Eric en Thomas hebben aangegeven interesse te hebben in het maken van zo’n
warmtebeeld in de wijk.
Vraag: wie heeft hier nog meer interesse in? Als we een mooi groepje (± 6-8 mensen) bij elkaar hebben
kunnen we een afspraak in de wijk maken voor het nemen van deze beelden.

Groene stroom
Aantal mensen (in ieder geval Jan Ottens en Ana Rietveld) gaven aan interesse te hebben in groene
stroom. 'Groene stroom' komt gegarandeerd uit duurzame bronnen, zoals waterkracht, windenergie,
zonne-energie of biomassa. Grijze stroom wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen (gas en steenkool) en
kernenergie.
Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf groene stroom te kopen. Hieronder heb ik er twee uitgelicht:
1. Gouda: groene stroom via Energie Coöperatie Gouda. Meer informatie via de volgende link.
2. Landelijk: investeer in windenergie. Meer informatie via de volgende link.

Woon Wijzer Wagen
Op 31 maart is de opschoondag in de Vogelbuurt. Dit een dag waarop er dus al allerlei activiteiten in de
wijk zijn. Daarom is dit een geschikte dag om de Woon Wijzer Wagen uit te nodigen in de wijk. Dit is een
mobiel informatie- en demonstratiewagen voor het verduurzamen van je huis. Meer informatie over de
Woon Wijzer Wagen vind je via de volgende link.

Zelf zonnecollectoren bouwen
In twee dagen klussen je eigen zonnecollector? Dit is mogelijk als we het gezamenlijk organiseren. Tot nu
toe hebben twee mensen aangegeven dit interessant te vinden. Als we een groep hebben van ongeveer
12 mensen, kunnen we gaan kijken op welke manier we dit in de Vogelbuurt vorm kunnen gaan geven.

