Verslag Thema-avond Duurzaamheid en energiebesparing
Woensdag 17 januari 2018, 19:30 uur
Locatie: Christelijk college De Populier, Populierstraat 109
Organisatie: Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en SBOB (Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt),
uitvoering door werkgroep Politiek Café
Leden van de werkgroep Politiek café:
Arnold van der Heijden (bestuur wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint)
Marcel van Guldener (bestuur wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint)
Ineke Mulder (bestuur SBOB)
Johan van Arragon (bestuur SBOB)
Contact: info@bomenbuurtonline.nl
Ineke opent deze avond. De vier thema-avonden in januari georganiseerd door werkgroep Politiek café, zijn een
aanloop naar het Politiek café op 14 februari. In voorbereiding op deze thema-avonden heeft de werkgroep een
enquête uitgezet onder de bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt. Met de respons uit de enquête gaan de
beide bewonersorganisaties aan de slag en de enquête levert input voor de thema-avonden en het Politiek café.
Uitgangspunt voor deze avond zijn de thema’s die bewoners over duurzaamheid hebben aangegeven in de enquête
zoals de wijk gasvrij en meer zelf doen als bewoner, zonnepanelen plaatsen bijvoorbeeld. Twee leden van De Groene
Regentes zijn op uitnodiging aanwezig. Duurzame werkgroepen uit Duinoord en de Vruchtenbuurt konden niet
aanwezig zijn bij deze thema-avond.
De Groene Regentes is vijf jaar geleden gestart met een groepje mensen met het inventariseren van duurzame
wensen voor de wijk. Op dit moment heeft de groep elektrische deelauto’s gerealiseerd voor de wijk en zijn er
collectief zonnepanelen geplaatst op gebouwen in de wijk.
Ineke zet de opzet van deze thema-avond uiteen. Zij zal drie stellingen voorleggen aan de zaal. Iedereen kan
aangeven eens, oneens of neutraal tegenover de stelling te staan met een groen, rood of wit kaartje. Daarna
bespreken de aanwezigen in kleinere groepen de stelling en vervolgens wordt de stelling plenair besproken.
Stelling 1
In 2030 zijn de Bomen- en Bloemenbuurt van het gas af.
Een meerderheid van de aanwezigen is het eens met deze stelling.
Ideeën, suggesties, oplossingen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprichten van een coöperatie voor investeren in nieuwe energie
Gezamenlijk aanbesteden voor het plaatsen van zonnepanelen door de gemeente Den Haag
Van boven af opleggen, door de politiek, van het splitsen van energie voor koken en warmte. Warmtepompen,
warmtecollectoren plaatsen per bouwblok
Faciliteren van infrastructuur samenwerking particuliere eigenaren
Voorlichting door de gemeente Den Haag via websites
Energiebesparende maatregelen treffen in huizen. Isolatie en dergelijke zorgt voor minder energieverbruik
2030 Is wellicht niet haalbaar, wel belangrijk om goede plannen te ontwikkelen voor de wijk
Het geleidelijk vervangen van Cv-ketels per VvE
Duurzame plannen van VvE’s belonen
Kleinere VvE’s krijgen subsidie uit het Haagse klimaatfonds.

Reactie van De Groene Regentes; er wordt al veel gedaan in Den Haag. Bewoners, marktpartijen en de Gemeente
Den Haag zitten met elkaar aan energietafels. Binnenkort tekent de wethouder van milieu een energieakkoord met
de marktpartijen. Veertien bewonersorganisaties hebben een Haags warmtemanifest opgesteld. Zes wijken zijn een
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pilot voor alternatieve warmtebronnen, bijvoorbeeld voor het boren naar geothermie op kilometers diepte. Drie
wijken zal de gemeente Den Haag coördineren, Duurzaam Den Haag neemt de coördinatie van de andere drie wijken
voor haar rekening. Duurzaam Den Haag heeft een rol in het coördineren van bewonersprojecten in Den Haag. Zo is
er een werkgroep Duurzame warmte van bewoners die periodiek bij elkaar komt, ondersteunt door Duurzaam Den
Haag. Zie http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/haagsewarmte
Conclusie
De materie rondom duurzaamheid is bijzonder ingewikkeld voor gewone burgers. De bewonersorganisaties zien een
taak in de communicatie met bewoners over dit thema vorm te geven.
Stelling 2
In 2018 hebben de Bomen- en Bloemenbuurt een actieve werkgroep collectieve acties voor zonnepanelen,
sedumdaken, warmtepompen enzovoort.
De zaal is in meerderheid positief over deze stelling.
Ideeën, suggesties, oplossingen;
•
•
•
•
•
•
•

Rugdekking van stadsdeel Segbroek, faciliterende opstelling
Meer klimaatdoelstellingen in het nieuwe collegeakkoord, zodat bewoners en bewonersorganisaties gesteund
worden door gemeentelijk beleid en er niet alleen voor staan
Bewoners moeten zelf plannen formuleren
De elektrische buurauto start met vijf deelnemende bewoners, de gemeente faciliteert laadpalen
Begin met een zonnepark
Informatie verzamelen bijvoorbeeld bij Duurzaam Den Haag en duurzame bewonersinitiatieven in de stad
Het is goed zakendoen met de milieuwethouder.

Conclusie
Er is animo om mensen te verzamelen uit de wijk die ideeën inventariseren, informatie verzamelen en prioriteiten
stellen in de aanpak van duurzame thema’s. Een vijftal mensen melden zich aan om te starten met een werkgroep
Duurzaamheid Bomen- en Bloemenbuurt. De vraag aan de politiek is wat hun visie is op dit soort
bewonersinitiatieven in de Bomen- en Bloemenbuurt.
Stelling 3
Liever mijn eigen auto voor de deur dan een boom of een bloemperk
De zaal geeft een gemêleerde uitslag.
Ideeën, suggesties, oplossingen;
•
•
•
•
•
•
•

Veel auto’s die nu in de straat staan worden weinig gebruikt
Onderzoek naar autogebruik in de wijk
Alternatieven voor deelauto’s zoals, snapcar, de elektrische buurauto, green wheels en dergelijke
Liever een elektrische auto voor de deur
Elektrische auto’s als accu gebruiken, voor het opslaan van zonne-energie
Bewoners informeren en stimuleren over het gebruik van deelauto’s
Parkeerplaatsen creëren onder bijvoorbeeld schoolpleinen.
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Conclusie thema-avond Duurzaamheid en energiebesparing
Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk, zoals als laatste geopperd, het afkoppelen van regenwater wat
waterbesparing oplevert en beter is voor de waterzuivering. Zaak is om de informatie en ideeën die deze themaavond heeft opgeleverd te delen met bewoners. Dat kan via de wijkbladen, De Boomgaard en Wijkwijs, via websites
en sociale media. De verslagen van alle thema-avonden zijn binnenkort te vinden op de websites van de SBOB en
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint. Ineke meldt dat de werkgroep Politiek Café tevreden is met het rendement
van deze thema-avond.
Ineke attendeert de aanwezigen op de volgende thema-avond op woensdag 24 januari over Sociale voorzieningen,
zorg en veiligheid in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383 om 19:30 uur. Zij dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Sluiting: 21.30 uur.
Verslag: Saskia de Swart (bewonersondersteuner VOOR Welzijn)
18 januari 2018
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