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Agenda 1e bijeenkomst meedenkgroep energietransitie Zeeheldenbuurt 

Datum : 12 november 2020 

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

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

Uitnodiging aan  : Bewoners meedenkgroep: Auke Jellema, Marinus Vaarkamp, Wouter Noordman, 
Wim Müller, Henk van der Loo, Martin Meijer, Jeroen Bouw, Wikke Bouw, Hans 
Beerenfenger, Caroline van der Horst 
 
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  

 
1. kennismaking 

 
Bewoners meedenkgroep: 
Auke Jellema woont er al 20 jaar. Heeft twijfel over energie-transitie vanwege leeftijd gebouwen. 
Zorgen over financiën. 
Michel Vaarkamp vind energie transitie interessant. Gezamenlijk. 
Wouter Noordman woont hier 20 jaar. Wil z’n eigen huis verduurzamen. Gezamenlijk. 
Wim Müller woont er al 40 jaar. Maakt zich zorgen over de huurders. 
Henk van der Loo beheerder ons eigen gebouw aan de Bettekamp 

Martin Meijer wil graag meedenken om het beter te maken. Zo mogelijk gezamenlijk. 
Jeroen Bouw Lid buurtcomité. Is benieuwd naar de inhoud en kosten 

Hans Beerenfenger, iets later aangeschoven actief in de wijk. 

Caroline van der Horst woont al 26 jaar. Is vooral benieuwd. 
Hans betrokken bij de veiligheid Whatsapp groep. Is vooral benieuwd 
Wikke Bouw woont in de wijk. Is geïnteresseerd in het onderwerp. 
 
Professionals 
Peter Scholtens Gemeente Ede 
Yvonne Kleefkens ValleiEnergie 
Teun van Roekel energieloket 
Rogier Duijf  adviesbureau DWA 
Jan-Peter Pols  Adviesbureau DWA 
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2. aanleiding & historie 

Peter  schetst de aanleiding van dit project. Gemeente heeft opgave voor aardgasloos tot 2050. Bij 
de Zeeheldenbuurt gaat een hoop gebeuren de komende tijd: riolering, herinrichting de weg, groen, 
hemelwater. Momentum om alternatief voor aardgas te onderzoeken.  

 
3. doel van dit project en deze fase  

Met bewoners begin maken met zoeken naar alternatief voor aardgas. Input om te komen tot een 
nota van uitgangspunten van de Wijk Uitvoerings Plannen (WUP’s). Deze meedenkgroep heeft 
focus energietransitie. Andere meedenkgroepen hebben andere focus, zoals klimaatadaptatie.  
 

4. rondje: “wat leeft er onder de bewoners” 
a. Veel diverse woningen. Oud waar al het een en ander aan gedaan is. Ook nieuwbouw; 
b. Vragen over techniek. Wat kan wel en wat kan niet; 
c. Er is een lange termijn visie nodig voor de bewoners, maar bewoners doen vooral korte 

termijn comfort investering 
d. Heel gemêleerde wijk. 
e. Veel aandacht geweest in het verleden voor isoleren. Woningen hebben al veel gedaan. 

Terwijl industrie?.... 
f. Besparing is belangrijk. Maar er zijn ook verschillende duurzame alternatieven voor gas. 
g. Heel veel verschillende huizen. Wat kan er wat niet. 
h. Terugverdientijd is erg belangrijk 
i. Niet alleen op papier duurzaam, maar ook echt duurzaam. 
j. Het is ingewikkeld voor bewoners 
k. Biomassa is een probleem in de wijk, vanwege fijnstof. 
l. Er is veel kennis en visie van de landelijke energietransitie, natuur, techniek, etc. 
m. In de basis moeten we wel van fossiele brandstoffen af. 
n. Er is wel scepsis over de monopolypositie die  warmteleveranciers over het algemeen 

hebben  
o. We willen niet naar een warmtenet worden gedrukt. 

 
5. 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 

 
6. 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 

 
7. lange termijn perspectief  

Toelichting door DWA op basis van een aantal sheets. Hopelijk op korte termijn concrete acties voor 
energiebesparing. Wellicht kunnen we een proces inrichten voor een collectieve actie. 

 
8. hoe kunnen we de rest van de buurt betrekken? 

Hebben we beeld bij wat de rest van de wijk wil? 
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9. “huiswerk” voor volgende bijeenkomst  
Welke vragen heb je nu bij de energietransitie? Bedenk deze en bespreken we de volgende keer. 
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. 
 

10. Rondvraag 
let op de capaciteit van het elektrische netwerk. Belangrijk aandachtspunt. 
Vraag ook de buurtvereniging om erbij te betrekken. Geothermie. Is dat haalbaar? 
Hoe maak je een plan voor de komende 10-20-30 jaar. 

 
Volgende bijeenkomst donderdag 10 december van 9:00 tot 11:00 uur. 
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