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Beste koplopersgroep,
Dit is onze tweede nieuwsbrief in 2021. De coronamaatregelen worden steeds meer
versoepeld en hopen u binnenkort weer live te kunnen ontmoeten en anders online. In deze
nieuwsbrief gaan we als eerste in op de stand van zaken Transitievisie Warmte. Daarna
vertellen we meer over het themanummer duurzaamheid van het wijkblad Mariahoeve.
Hierin staat veel informatie over duurzaamheid en de energietransitie in Den Haag en
Mariahoeve.
We gaan ook in op de energiebesparende maatregelen voor VvE’s, denk aan Suzannaland.
We bespreken kort het Jaar van het Dak en de collectieve inkoopactie voor ondernemers en
tot slot komt Mariahoeve aan Zet en de wijkagenda aan bod.
Veel leesplezier en graag tot ziens.
Stand van zaken Transitievisie Warmte
In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten voor het eind van dit
jaar een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin geven gemeenten aan wat alternatieve
warmtebronnen zijn per wijk en wordt een tijdspad gemaakt voor de overgang naar schone
energie. Het Stedelijk Energieplan is de eerste stap hiertoe en is eind vorig jaar door de
gemeenteraad aangenomen. Zodra wij meer concreet weten over de Transitievisie Warmte
informeren wij u. Alvast meer weten over het Stedelijk Energieplan? Kijk op:
http://www.duurzamestad.denhaag.nl
Wijkblad Mariahoeve: editie over duurzaamheid
Op vrijdag 23 april is de speciale editie over duurzaamheid verschenen. Vrijwilligers uit
Mariahoeve en een aantal medewerkers van de gemeente Den Haag hebben het blad huisaan-huis rondgebracht in Mariahoeve en Marlot. Dit nummer geeft een goed beeld over de
stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid in
de stad, Mariahoeve en Marlot.

Het wijkblad Mariahoeve is online te bekijken op: http://www.mariahoeve.nl/wijkblad-2/
Resultaten duurzame eengezinswoningen De Landen
In het eerste kwartaal van 2021 heeft Anneloes Groot (werkgroep Duurzaamheid, Natuur en
Architectuur) onderzoek gedaan naar de verduurzaming van eengezinswoningen in De
Landen. Met hulp van twee studenten van de Haagse Hogeschool is er een vragenlijst
gemaakt. In totaal hebben 26 inwoners deze vragenlijst ingevuld. Uit de respons komt naar
voren dat woningeigenaren van eengezinswoningen vaak hun huis al hebben geïsoleerd.
Verder komt naar voren dat er veel interesse is om te verwarmen met een warmtepomp en
collectief verwarmen. Met deze uitslag gaat Anneloes Groot een folder voor een
wijkwandeling maken. Ook gaat ze bekijken of het mogelijk is hiervoor een straataanpak te
ontwikkelen.
Meer informatie bij Anneloes Groot, tel. 06 - 245 85 837 of bij het Informatiepunt station
Mariahoeve.

Tool inzicht verduurzamen VvE Suzannaland
Aan Suzannaland staan vijf identieke flats (met VvE’s) die op dezelfde manier, en mogelijk
collectief, kunnen verduurzamen. Om inzichtelijk te maken hoe zij dit kunnen doen en wat
nodig is bij verschillende manieren van duurzaam verwarmen, heeft Wessel de Graaf (TU
Delft) onderzoek gedaan met behulp van een beurs van het Creatieve Stimuleringsfonds. Hij
werkte hierbij samen met Van Schagen Architecten.

Het onderzoek heeft geleid tot een online tool die per warmtebron (bijvoorbeeld
buurtwarmtenet of een individuele VvE warmtebron) aangeeft wat nodig is om over te gaan
op deze bron. De tool is in een online webinar, gefaciliteerd door Gebiedscoöperatie Wijk25
en toegelicht door Wessel de Graaf gepresenteerd. Naast de presentatie is er ook een poster
gemaakt die u kunt ophangen in uw portiek. Woningeigenaren in VvE’s kunnen de tool
gebruiken om met medebewoners te gaan praten over hun wensen en mogelijkheden voor
het gebouw.
Zon op VvE’s in Mariahoeve
Voor een VvE kan de keuze voor zonnepanelen ingewikkeld zijn. Daarom organiseert de
gemeente Den Haag samen met het Regionaal Energieloket online bijeenkomsten, speciaal
voor VvE’s, over de mogelijkheden van zonnepanelen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9
juni 2021. Meer informatie en aanmelden:
http://www.duurzamestad.denhaag.nl/zon-op-vves/
Informatie en advies over onderhoud en verduurzaming
Wilt u meer informatie of advies over het onderhoud en verduurzaming van uw woning?
Neem contact op met het Hou van je Huis-team. Telefoonnummer: (070) 353 99 31 en (070)
353 32 81. Of maak gebruik van het contactformulier op duurzamestad.denhaag.nl:
https://www.duurzamestad.denhaag.nl/contact-met-de-gemeente/
U kunt ook een e-mail sturen naar: vvebalie@denhaag.nl
Jaar van het Dak
In een jaar tijd wil de gemeente Den Haag zoveel mogelijk daken in de stad en in Mariahoeve
verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of beplanting op het dak. Daarom is
2021 uitgeroepen tot het Jaar van het Dak. De gemeente maakt het VvE’s tijdens het Jaar van
het Dak gemakkelijk met een collectieve inkoopactie. Meer weten?
http://www.duurzamestad.denhaag.nl/wat-kun-je-doen-op-je-dak/

Bespaar energie als ondernemer
Ledverlichting, radiatorventilatoren of luchtgordijnen in een bedrijfspand helpen besparen
op energiekosten. De gemeente Den Haag helpt ondernemers in Mariahoeve graag verder
om energie te besparen.

Na aanmelding komt een onafhankelijke adviseur (zie foto) op afspraak bij ondernemers in
Mariahoeve langs om te kijken welke energiebesparing mogelijk is. Deze intake is gratis.
Daarna krijgt de ondernemer online een offerte en de ondernemer beslist zelf of de
aangeboden producten interessant zijn om energie te besparen. Alle aangeboden producten
zijn van hoge kwaliteit en worden door een erkende Haagse installateur geplaatst. Deze
collectieve inkoopactie duurt nog tot en met juni 2021. Meer informatie:
https://duurzamestad.denhaag.nl/slim-energie-besparen/
Mariahoeve aan Zet en wijkagenda
Inwoners uit Mariahoeve weten zelf het beste wat nodig is in de wijk. Daarom maakt de
gemeente Den Haag samen met iedereen die in Mariahoeve woont, werkt of naar school
gaat de wijkagenda. Daarin staan de belangrijkste punten voor Mariahoeve voor de komende
vier jaar. Inwoners konden tot 16 mei stemmen op 11 thema’s, denk aan duurzaamheid,
wijkeconomie of groen in de wijk. De Wijktafel gaat alle stemmen beoordelen en de

wijkagenda verder concreet maken. Donderdag 10 juni is de volgende wijktafel. Aan de
wijktafel zitten bewoners, wijkpartners en medewerkers van de gemeente Den Haag. Meer
weten? Kijk op:
http://www.mariahoeveaanzet.denhaag.nl
Expert in uw wijk
Als bewoner, ondernemer of vrijwilliger bent u expert in uw wijk. Heeft u een idee samen
met uw buurtgenoten over bijvoorbeeld de energietransitie? Sluit dan aan bij het vormen
van een lokale groep in Mariahoeve.

Bewoners kunnen dit najaar projectideeën uit Mariahoeve indienen. Denk hierbij aan
onderwerpen zoals duurzaamheid, werkgelegenheid, vergroenen of het opwekken en
besparen van energie.
Meer weten of heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar:
duurzaamwonen@denhaag.nl of kijk op:
http://www.duurzamestad.denhaag.nl/expert-in-eigen-wijk/
Website Duurzame Stad Den Haag
Meer weten over energiezuinig wonen, besparen, isoleren en energie opwekken in een
woning of onderneming? Benieuwd naar de verhalen van Haagse Aanpakkers? Kijk dan op
http://www.duurzamestad.denhaag.nl.
De volgende nieuwsbrief energietransitie Mariahoeve verschijnt half juli 2021.
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