Nieuwsbrief april 2019
Hoograven van het gas
Na de informatieavond ‘Hoograven van het gas’ op 28 november 2018 is onze wijk een nieuwe fase
ingegaan. De grote opkomst van ca 100 wijkbewoners maakt duidelijk dat niet langer een kleine
groep koplopers zich druk maakt om duurzaamheid. Nee de meerderheid van de bevolking lijkt
wakker geschud en beseft dat als we niets aan onze CO2 uitstoot doen het niet goed gaat met het
leven op onze planeet.

Spontaan melden zich na afloop 12 mensen aan die met het thema verder willen gaan. En na een
gezamenlijke avond besloten we in twee groepen te opereren t.w. de Appeltaartgroep en de
Transitiegroep. Waar richten beide groepen zich op?

Appeltaartgroep
Om van het aardgas af te kunnen moet er nog een hoop gebeuren. Wat precies zal de komende jaren
pas duidelijk worden, maar één maatregel staat buiten kijf: er zal stevig geïsoleerd moeten worden.
Want alleen met een energiezuinige woning komen innovatieve maatregelen zoals bijvoorbeeld een
warmtepomp of een warmtenet op basis van aardwarmte in beeld. Én isoleren is sowieso nuttig: het
levert gelijk comfort, bespaart energie en kosten en je verdient je investering relatief snel terug. In
Hoograven zijn er nog veel woningen die (beter) geïsoleerd kunnen worden. Bewoners zijn zich niet
altijd bewust van de voordelen van een goed geïsoleerde woning. Of hebben allerlei vragen over
welke maatregelen voor hun woning mogelijk zijn, wat dat kost en - niet onbelangrijk - oplevert. Om
deze mensen verder te helpen wil Hoograven Duurzaam zogenaamde appeltaart-avonden mogelijk
maken. Het idee is eigenlijk heel simpel. Wij vragen wijkgenoten die meer willen weten over
woningisolatie om het initiatief te nemen voor het organiseren van zo'n appeltaart-avond.
Hoograven Duurzaam zorgt voor een onafhankelijke energie-ambassadeur met kennis van zaken en
oor een heerlijke appeltaart. In ruil daarvoor vragen we de initiatiefnemer om 3 à 4 buren of
buurtgenoten met een soortgelijke woning uit te nodigen en om zijn/haar woonkamer voor de avond

ter beschikking te stellen. Tijdens de avond kan er in een kleine groep een uitwisseling plaatsvinden
van kennis en ervaringen die relevant zijn voor de woonsituatie van de deelnemers. De eerste
'proefavond' heeft inmiddels plaatsgevonden en die leidde tot enthousiaste reacties. We willen nu
meer toekomstige avonden goed gaan ondersteunen en het isolatieballetje aan het rollen brengen.
En we leren vooral van het doen.
Dus zit je met isolatievragen en hou je van appeltaart? Nodig je buren uit. En laat het ons per mail
weten dan gaan wij je helpen. Hopelijk tot snel!

Transitievisiegroep
De transitiegroep wil ervoor zorgen dat de bewoners in Hoograven tijdig betrokken worden bij de
besluitvorming over het alternatief voor aardgas voor de verwarming van woningen, douchen en
koken. We willen nu de gemeente dit nog niet doet de bewoners informeren over het
transitieproces. Het rijk heeft alle gemeenten verplicht om uiterlijk 2021 een zgn. Transitievisie
Warmte beschikbaar te hebben. In deze visie staat in welke volgorde buurten van het aardgas af
gaan en wat daarbij het alternatief wordt. Globaal is dat een keuze uit: A. All electric, B. Warmtenet
en C. Biogas (of mogelijk waterstof) via het huidige gasnet. Hoewel Utrecht zegt de Transitievisie al in
2020 gereed te willen hebben is er tot op heden nog weinig tastbaars gebeurd. Samen met Lunetten
en Tuindorp hebben we regelmatig overleg met de gemeente en dringen erop aan dat bewoners
tijdig en zorgvuldig bij het proces betrokken worden. Dat houdt in dat bewoners ook tijdig de juiste
informatie krijgen. In het laatste overleg heeft de gemeente toegezegd eind juni relevante data en
analyses op een inzichtelijke manier beschikbaar te stellen. En ook dat er een participatieplan komt
waarin staat hoe bewoners bij de transitie betrokken worden. We blijven als groep de gemeente
scherp houden omdat een goede samenwerking van alle partijen een voorwaarde is voor een
succesvol proces. We vinden het als transitiegroep belangrijk om ook goed geïnformeerd te zijn over
wat wijkbewoners belangrijk vinden en willen je binnenkort dan ook benaderen met een enquête.
Ook willen we in het najaar opnieuw een grote bewonersbijeenkomst houden.

Heb je zin en tijd om met de Appeltaartgroep of de Transitievisiegroep mee te denken en actie te
ondernemen geef je dan op per mail! (Foto: beide groepen tezamen)

