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Duurzaamheidslening

‘Samen de wijk succesvol duurzamer
maken kan in elke wijk’
Binnen Hilversumse wijken ontstaan
steeds vaker maatschappelijke
initiatieven dankzij netwerken van
actieve burgers. Eén van de actiefste
netwerken in Hilversum is Hilversum Verbonden (HV), een netwerk

Wist u dat u bij de gemeente een lening
kunt aanvragen voor energiebesparende
maatregelen aan uw woning? U krijgt dan
een korting op de rente van maar liefst 3%.
Het bedrag dat u zo op uw energiekosten
bespaart kunt u gebruiken om uw lening af
te lossen. Is uw gezinsinkomen lager dan
€ 44.000,- bruto per jaar? Dan komt u als
u gebruikmaakt van een duurzaamheidslening in aanmerking voor een eenmalige
subsidie van maximaal € 750,-.
Wilt u weten welke maatregelen u kunt
nemen om uw woning te verduurzamen?
Kijk dan eens op www.energiebesparengenv.nl Hier vindt u ook informatie over de
gemeentelijke lening en subsidie.

dat aan de wieg stond van acties als
de Maatschappelijke Beursvloer en
de Geef- en Neemtafel. Dit voorjaar
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ondersteunde HV bewonersgroep
Meentkracht bij haar initiatief voor
de gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen. Met
een prachtig resultaat: tientallen
huishoudens in de Meent maken dit
jaar nog serieus werk van energiebesparing. Binnenkort geeft HV deze
actie een vervolg in Hilversum-Oost:
‘Seinkracht’. Aernoud Olde is
initiatiefnemer en voorzitter van
Hilversum Verbonden.
“Hilversum Verbonden is eigenlijk ontstaan als LinkedIn-groep voor mensen die
in Hilversum wonen en/of werken, met
als doel: mensen met elkaar in contact brengen in de hoop dat daar mooie
projecten of activiteiten uit voortkomen.
We merkten echter dat dat laatste maar
heel mondjesmaat gebeurde. Daarom zijn
we zelf laagdrempelige maatschappelijke
initiatieven gaan opzetten. We doen dat in
samenwerking met partners als gemeente Hilversum, dienstenruilsysteem LETS
Het Gooi en organisaties als Hilverzorg
en Versa Welzijn. Een mooi voorbeeld van
één van onze initiatieven is het Repair
Café. Daarbij repareren mensen die handig zijn en tijd hebben kapotte apparaten
van buurtgenoten. Het werkt ontzettend
goed: mensen ervaren dat helpen fijn is
en ze leren nieuwe mensen kennen.”
“Het Repair Café combineert onze
belangrijkste thema’s: duurzaamheid en

Aernoud Olde voor de Morgensterkerk. Foto Margôt Brakel
sociale cohesie. Datzelfde geldt voor de
energiebesparingsactie die Meentkracht,
een bewonersgroep uit de Hilversumse
Meent, dit voorjaar organiseerde. Het succes van Meentkracht zit hem erin dat het
gedreven, kundige burgers zijn die weten
wat ze willen, anderen betrekken en het
lef hebben om op mensen af te stappen.
Ze hebben buurtgenoten huis-aan-huis
bezocht met de vraag: ‘Wij willen ons huis
opknappen en energiezuiniger maken,
samen kan dat goedkoper, doen jullie
mee?’ Dat is ook het enige wat werkt:
mensen direct aanspreken. Wij hebben
hen wegwijs gemaakt bij de gemeente
en in contact gebracht met Hoom, een
organisatie die particuliere huizenbezitters helpt om duurzamer te wonen. Hoom
heeft geholpen met het inventariseren van
de gewenste energiebesparende maatregelen. Zoals het overstappen op een
HR-ketel, spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Vervolgens hebben ze een aantal
regionale leveranciers geselecteerd om
offerte uit te brengen. Op het aanbod
dat dit opleverde konden buurtbewoners
inschrijven.”
“Hilversum Verbonden heeft in HilversumOost een behoorlijk groot netwerk. We
bedachten dat de jaren dertig woningen
daar erg energie-onzuinig zijn. Met de
ervaringen van Meentkracht willen we ook
in deze wijk een energiebesparingsactie

opzetten. Niet alleen gaan we aan de slag
met het ontwikkelen van een aanbod aan
energiebesparende maatregelen, maar
daarnaast gaan we ook een buurtenergiecoöperatie opzetten. Hoogstwaarschijnlijk
mogen we zonnepanelen op het dak van
de Morgensterkerk plaatsen. De opbrengst daarvan wordt straks via de buurtenergiecoöperatie verdeeld. We zoeken
overigens nog meer locaties in Hilversum
om zonnepanelen op zogenaamde ‘collectieve daken’ te plaatsen. Suggesties
zijn zeer welkom!”
“Ik hoorde onlangs iemand zeggen dat
onze aanpak ‘niet werkt in onze wijk’.
Maar dat is niet waar. Samen de wijk
duurzamer maken kan in élke wijk. Als
je maar een aantal vrijwilligers vanuit
de wijk hebt die hun schouders eronder
willen zetten en samen goed nadenkt over
hoe je mensen benadert.”

Zelf aan de slag met de wijk?
Wilt u ook met duurzaamheid aan de
slag in uw wijk?
Belt of mailt u dan met Hilversum
Verbonden: tel. 06 1250 5498 of
info@hilversumverbonden.nl
Of kom eens langs bij één van hun
activiteiten. Kijk voor meer informatie op
www.hilversumverbonden.nl

Duurzaamheidstip

Goede isolatie bespaart je veel
energie en geld. En dat geldt
ook voor radiatorfolie achter
de verwarming.

Blijf op de hoogte!
De gemeente heeft sinds de zomer van 2012 een nieuw duurzaamheidsbeleid. Wethouder
Nicolien van Vroonhoven-Kok vindt het belangrijk dat duurzaam denken gewoon wordt.
Het onder de aandacht brengen van vooruitstrevende en praktische mogelijkheden draagt
daaraan bij. Kijk voor meer informatie op www.hilversum.nl/natuurlijkduurzaam

Wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok:
“Gemeente Hilversum streeft ernaar om
in 2050 een klimaatneutrale gemeente te
zijn. Doordat er in Hilversum voornamelijk
oudere woningen staan is dat een pittige
opgave. Daarom ondersteunen wij
woningeigenaren die willen investeren in
een duurzamere woning.”

Duurzamer huis?
Bezoek de
Nationale Duurzame
Huizen Route!

Heeft u plannen om uw huis duurzamer te
maken? Dan vraagt u zich misschien af hoe
u dat aanpakt. Of welke gevolgen dit heeft
voor uw wooncomfort en energierekening.
Op zaterdag 25 oktober is de Nationale
Duurzame Huizen Route. In heel Nederland stellen huiseigenaren dan hun huis
open om hun kennis en ervaring met het
energiezuiniger maken van hun woning te
delen. U bent van harte welkom.
Zo werkt het
Op de website www.duurzamehuizenroute.
nl kunt u kijken welke woningen in uw
omgeving te bezoeken zijn. Per huis staat
aangegeven welke duurzaamheidsmaatregelen de eigenaar genomen heeft. Wilt u
één of verschillende woningen bezoeken?
Dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de
site.
Zelf deelnemen?
Heeft u zelf een duurzaam huis en wilt u
graag anderen helpen en inspireren? U
kunt zich nog aanmelden voor deelname. U
bepaalt zelf welk deel van de dag u uw huis
openstelt. Ook het aanmelden gaat via de
website www.duurzamehuizenroute.nl

