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Beste koplopersgroep,
In deze nieuwsbrief komt de Transitievisie Warmte (TVW) als eerste aan bod. Vervolgens
een korte terugblik op het online energiegesprek voor VvE's en gaan we in op hoe de
gemeente VvE's in Mariahoeve ondersteunt om hun gebouw te verduurzamen. De
winnaars van de Energie uit Wijkchallenge zijn bekend. Ook passeert Mariahoeve aan Zet
de revue. Anneloes Groot heeft een Haagse stadspeld ontvangen voor haar inzet als
vrijwilligster. Tot slot gaan we in op een aantal acties van de gemeente om energie te
besparen, zoals 'goedkoper uw huis verwarmen' en de 'direct bepaaractie'.
Veel leesplezier en graag tot ziens.
Transitievisie Warmte
Zoals in het nationaal klimaatakkoord is afgesproken heeft de gemeente Den Haag een
concept Transitievisie Warmte opgesteld. Deze visie werkt de uitgangspunten van het
Stedelijk Energieplan (SEP) nader uit in wat voor elke buurt in Den Haag een goede
duurzame warmteoplossing is. Deze concept Transitievisie Warmte wordt in januari 2022
voor inspraak vrijgegeven. Hiervoor organiseert de gemeente Den Haag
informatiebijeenkomsten voor bewoners en partners in de stad. Daarna wordt de concept
Transitievisie Warmte in de gemeenteraad behandeld.
Meer informatie op: Voornemen voor inspraak vrijgeven concept-transitievisie warmte
Gemeente Den Haag (raadsinformatie.nl)

Online energiegesprek voor VvE’s
Op 26 oktober vond een online energiegesprek plaats voor bewoners van een VvE-flat.
Tijdens het gesprek bespraken we de ervaringen en zorgen van VvE's bij het isoleren van
woningen en de overgang op schone energie. Bij het gesprek waren verschillende VvE's
aanwezig en 3 bewoners hebben hun ervaringen toegelicht. Daarnaast vertelde een
energiecoach over welke maatregelen VvE's kunnen treffen om energie te besparen,
zonder grote investeringen.

Meer informatie over het Energie Maatwerk Advies voor VvE's:
https://duurzamestad.denhaag.nl/vve/
Verduurzamen VvE's in Mariahoeve
De gemeente Den Haag ondersteunt en adviseert grote VvE's (vanaf 10 woningen) in
Mariahoeve om hun gebouw gereed te maken voor de toekomst. Een van de belangrijkste
maatregelen is om goed te isoleren, maar andere maatregelen kunnen ook nodig zijn. Dit
draagt bij aan het verlagen van het energieverbruik en het aanpakken van onderhoud.
Om VvE's te ondersteunen heeft de gemeente een aanbod om VvE's te adviseren met
verduurzamen. Dit aanbod bestaat uit 3 onderdelen:
Energie Maatwerk Advies: dit rapport laat onder andere zien wat de mogelijkheden zijn
voor het gebouw en wat het betekent voor de woonlasten van de individuele eigenaar. Als
tweede ondersteuning van de proceskosten. Dit is budget om een deel van de
proceskosten te betalen om te komen tot een concreet investeringsvoorstel. En tot slot

budget om te komen tot de uitvoering van de maatregelen.
Ieder jaar zijn er een beperkt aantal startplekken beschikbaar. Dit jaar nog kunnen 20
VvE's starten en er zijn al een aantal geïnteresseerde VvE's in Mariahoeve.
Meer informatie over het onderhoud en verduurzaming VvE's?
Neem contact op met het Hou van je Huis-team. Telefoonnummer: (070) 353 32 81. Of
maak gebruik van het contactformulier op:
https://duurzamestad.denhaag.nl/contact-over-uw-woning/
Mariahoeve aan Zet
Wat zou jij doen met het wijkbudget van € 40.000,-? In de afgelopen maanden hebben
bewoners samen de wijkagenda bepaald. Daarop staat welke acties nodig zijn om van
Mariahoeve een nog fijnere plek te maken om te wonen, te werken en te verblijven. Het
gaat dan ook om duurzaamheid en besparen van energie. De plannen kunnen worden
ingediend tot en met 8 december 2021. Daarna is het tijd om je plan te promoten en
minimaal 25 likes te verzamelen.

Meer informatie op: https://mariahoeveaanzet.denhaag.nl/
Winnaars Energie uit de Wijk Challenge bekend
De challenge is bedoeld voor Haagse bewonersgroepen met mooie plannen over de
overstap op schone energie in hun straat of wijk. Dit jaar diende 13 wijkinitiatieven uit 11
verschillende wijken een plan in. Inmiddels zijn 7 winnaars uitgeroepen. Zij krijgen een
subsidie, een jaar lang ondersteuning bij hun project en de eretitel Haagse Energie
Topper. Meer weten? Kijk op:
https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/haagse-energie-toppers-2022-bekend/
Ook het wijkinitiatief Sollude heeft gewonnen. Dit bewonersinitiatief heeft meedraaiende
zonnepanelen bedacht in Mariahoeve en Leidschenveen. Meer informatie? Kijk op:
https://duurzamestad.denhaag.nl/sollude-bloemvormige-zonnepanelen/

Haagse stadsspeld voor Anneloes Groot
Uit handen van wethouder Hilbert Bredemeijer (onderwijs, sport en buitenruimte) heeft
Anneloes Groot de Haagse stadsspeld gekregen voor haar inzet als vrijwilligster voor de
wijk Mariahoeve. Anneloes, van harte gefeliciteerd. Kijk voor meer informatie op:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/stadsspeld-voor-anneloes-groot-uitmariahoeve.htm
Direct Bespaar Actie is een groot succes
De direct bespaaractie van de gemeente is een groot succes. Via de actie kun je gratis
energiebesparende maatregelen thuis laten installeren en is voor iedereen in Den Haag.
Meer informatie: https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/het-lijkt-wel-sinterklaas/

Goedkoper je huis verwarmen
Besparen op het gasverbruik van je CV-installatie en toch een warm en comfortabel huis?
Doe dan mee met de actie 'goedkoper uw huis verwarmen'. Deze actie is bedoeld voor
alle inwoners in Den Haag, zowel huurders als woningeigenaren. De gemeente werkt
hiervoor samen met de WoonWijzerWinkel en Energy Guards. Meer weten? Kijk
op: https://duurzamestad.denhaag.nl/goedkoper-je-huis-verwarmen/
Dakcoaches gezocht in Mariahoeve
Weet u al iets over groene daken? Dan is een training over groene daken wellicht een
kans op uw kennis op te frissen. Op dinsdag 7 en 21 december verzorgd Rooftop
Revolution speciale trainingen. Meer informatie
op: https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/dakcoaches-gezocht/

Dakcoaches kunnen na de training ook de basisopleiding tot energiecoach volgen. Meer
informatie op: https://duurzaamdenhaag.nl/activiteiten/heba

Duurzaam Den Haag
Op de website Duurzaam Den Haag staan vele leuke activiteiten om duurzaam aan de
slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan Operatie Steenbreek. Ook organiseert Duurzaam Den
Haag regelmatig netwerkbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie
op: www.duurzaamdenhaag.nl
Zorgen over het opwarmen van de aarde of de hoge gasprijs op dit moment? Wil je zelf
iets in de wijk doen? Doe in Mariahoeve dan mee met het volgende programma:
https://duurzaamdenhaag.nl/activiteiten/bewoners-aan-het-stuur
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.
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