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notulen 1e bijeenkomst meedenkgroep energietransitie Bloemenbuurt 

Datum : 11 november 2020 

Aanvang : 9:00 uur (tot ca. 10:30 uur) 

Locatie : Digitaal zie de teams-link bij begeleidende mail.  

Uitnodiging aan  : Bewoners meedenkgroep: Henk van der Loo, David Stokkel, Diana Berends, Kees 
Konings, Jim van der Graaf 
 
Projectgroep: Yvonne Kleefkens (ValleiEnergie), Teun van Roekel (Energieloket 
Ede), Jan Peter Pols (adviesbureau DWA) , Rogier Duijf (adviesbureau DWA), 
Peter Scholtens (gemeente Ede) 

   
 
 

Meedenk bijeenkomst 1 : Samen starten  

 
• Kennismaking 

 
Meedenkgroep uit Bloemenbuurt 
Henk van der Loo woont vanaf 1992, gepensioneerd 
David Stokkel, woont hier vanaf 2020, hulpverlener Rode Kruis, ook lokaal. 
Diana Berends sinds kort bewoner. Werk bij BAM 
Kees Konings woont hier sinds 2017, Werkt als stadsecoloog 
Jim van der Graaf woont hier sinds 1,5 jaar. Werkt bij BAM. 
 
Professionals 
Peter Scholtens Gemeente Ede 
Yvonne Kleefkens valleiEnergie 
Teun van Roekel energieloket 
Rogier Duijf  adviesbureau DWA 
Jan-Peter Pols Adviesbureau DWA 
 

 

• Aanleiding & historie 
Peter schetst de aanleiding van dit project. Gemeente heeft opgave voor aardgasloos tot 2050. Bij de 
bloemenbuurt gaat een hoop gebeuren de komende tijd: riolering, herinrichting de weg, groen, 
hemelwater. Momentum voor alternatief voor aardgas.  

 

• doel van dit project en deze fase 
Met bewoners begin maken met zoeken naar alternatief voor aardgas. Input van bewoners krijgen voor 
nota van uitgangspunten dat weer als basis dient voor het te ontwikkelen van het wijkuitvoeringsplan 
(WUP).Deze meedenkgroep heeft focus aardgasloos. Er nog andere meedenkgroepen in de wijk maar 
die hebben andere focus, zoals klimaatadaptatie. 
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• rondje: “wat leeft er onder de bewoners” 
 
 

- Is het heel concreet aardgasvrij? 
- Zijn we met voldoende bewoners? 

De overheid gaat het toch verplichten op termijn? 
- Aantal problemen: oude woningen, moeilijk te isoleren. Moeilijk om deze woningen warm te 

krijgen zonder aardgas, want warmtepomp lukt niet. Waarschijnlijk wel met warmtenet? Of 
wachten op waterstof? 

- Wijk kenmerkt zich met bewoners met weinig inkomen. Verandering kost geld. Wie gaat dat 
betalen? 

- Welke technische keuzes zijn er? En hoe gaat dat financieel? 
Wat leeft er in de wijk? Onbekend. 

- Hoe gaan we om met huurwoningen? Woonstede is er de volgende keer ook bij 
Woningen hebben houten vloeren. Hoe gaan we om met de ingreep in de woning. 

- De energetische staat van de woningen is niet heel goed. Er zijn zelfs gashaarden. 
de indruk heerst dat lang niet alle bewoners weten, zich bewust zijn van dit project. 

- Weten mensen wel wat er leeft?  
- Hebben mensen we interesse bij collectieve voorziening? Buurt wil niets. Buurt wil dat gemeente 

voorstel doet en wat het gaat doen. Inwoners willen niet betrokken zijn bij deze keuze. 
- Is er al een behoefte inventarisatie gedaan in de wijk? Wat wil iedereen eigenlijk. 
- Wat gaat het allemaal kosten? 
- Wat kan ik als bewoner nog doen? In mijn eigen huis! 
- Kunnen we technieken uitsluiten? Heb je naar alle mogelijke oplossingen te bekijken? 

Energiebesparing blijft belangrijk!!! 
- Wat is het allergoedkoopst? Laagste maatschappelijke kosten? En voor bewoner? 

biogas en waterstof? 
- kunnen we met een referentiewoning dit inzichtelijk maken. 
- Het is erg belangrijk dat Woonstede de rol duidelijk pakt en vertelt wat hun plannen met de wijk 

zijn.Doe mee. 
- Doen de winkels ook mee? 

 

• rolverdeling  
 

- Yvonne Kleefkens van Coöperatie ValleiEnergie: procesbegeleider sites voor informatie ede-
natuurlijk en van Samenwerkende energieloketten FoodValley:  

- Teun van Roekel Energieloket Ede: concrete acties energiebesparing in de wijk 
- Peter Scholtens Gemeente Ede: welke rol kan de gemeente hebben? Sturend of vragend. 

Gemeente heeft een regierol in de energietransitie. Gemeente is geen opdrachtgever. Bewoner 
is zelf opdrachtgever. 

- Jan-Peter Pols  DWA: technisch adviseur 
- Rogier Duif  DWA: technisch adviseur 

 

• wat is ons aanbod  
Jullie helpen om goede vragen te stellen en inzicht te geven in de keuze van een alternatief voor 
aardgas. Zodat wij onze rol en bijdrage kunnen bepalen. Yvonne kan aan de kant van de bewoner 
professionele begeleiding verzorgen op allerlei gebied. De kosten worden door de gemeente Ede 
betaald. Teun van Roekel van het energieloket heeft allerlei “tools” in de aanbieding, bv. een 
warmtewandeling, energiescans etc. kijk op de website www.ede-natuurlijk.nl 

 

• lange termijn perspectief  
Toelichting door DWA op basis van een aantal sheets 

 

• hoe kunnen we de rest van de buurt betrekken? 
Er is een buurtvereniging ‘Flower Power”. Kunnen we die betrekken? Gaat Diana, Teun en Peter 
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achteraan. Kees Konings wil wel langs gaan bij de buren en zo. wellicht in een later stadium als er wat 
concreets is. 

 

• korte termijn acties 
ook woonstede uitnodigen 

 

• praktische afspraken 
DWA gaat inzicht geven in de kansen voor techniek en financiën. 

 

• “huiswerk” voor volgende bijeenkomst  
Bedenk vragen die je beantwoord wilt hebben om mee te denken in de energietransitie. Van tevoren 
insturen naar Peter en Jan Peter mag.  
Bekijk svp de geboden hulp op https://www.ede-natuurlijk.nl/wat-kan-ik-doen/als-buurt en 
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energieloket/tools ihb Inzicht en techniek.  We zijn 
benieuwd naar jullie feedback. 
 

• Rondvraag 
hoeveel geld is er beschikbaar vanuit de gemeente hiervoor? Beperkt. Dit traject wordt bekostigd uit het 
budget van de gemeente. De gemeente heeft echter een regierol en kan woningcorporaties noch 
woningeigenaren dwingen tot het nemen van energiebesparende maatregelen of van het gas af gaan. 
Kostenneutraal voor bewoners is wel een belangrijk uitgangspunt, evenals zo laag mogelijk 
maatschappelijk kosten, dus dat betreft de kosten voor de andere partijen. Is het mogelijk om inzicht te 
krijgen in de verschillende collectieve varianten? Elektrisch/warmtenet/gas 
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