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Beste koplopersgroep,
In deze nieuwsbrief gaan we als eerste in op het aankomende online
energiegesprek voor VvE’s op 26 oktober. Daarna bespreken we de
informatieavonden over de collectieve inkoopactie zonnepanelen. De Energie uit
de Wijk Challenge komt vervolgens aan bod. Er zijn 43 duurzame woningen
opgeleverd aan de Haverkamp in Mariahoeve. Neem ook eens een kijkje op de
website van Duurzaam Den Haag. Op deze website vind je veel tips en suggesties
om te verduurzamen. We sluiten af met de Spullebak en een ondernemersactie.
Veel leesplezier en graag tot ziens.
Online energiegesprek voor VvE’s
Op dinsdagavond 26 oktober van 19.00 tot 20.30 uur organiseert de gemeente
samen met de Haagse Hogeschool en het wijkberaad een online energiegesprek
over het verduurzamen van VvE’s in Mariahoeve. Dit is een online talkshow tussen
verschillende VvE’s in Mariahoeve, gemeente Den Haag en energieadviseurs. Het
gesprek gaat over het toepassen van energiebesparende maatregelen, isoleren
van VvE-complexen en het overstappen naar schone energie. De gemeente Den
Haag ondersteunt VvE’s onder meer met een Energie Maatwerk Advies om een
gebouw te verduurzamen. Meer informatie en uitleg over dit advies wordt tijdens
het online energiegesprek gegeven.

Deelname aan deze avond is gratis. Aanmelden is niet nodig. Meekijken en
meeluisteren kan via een MS Teams-link
op https://duurzamestad.denhaag.nl/groene-energiewijken/mariahoeve/
Informatiebijeenkomst collectieve inkoopactie zonnepanelen VvE’s
De VvE-balie van de gemeente Den Haag en het Regionaal Energieloket
organiseert op 10 november om 19.30 uur een online bijeenkomst voor VvE’s. De
gemeente maakt het VvE’s makkelijker om zonnepanelen aan te schaffen en biedt
gratis ondersteuning op maat aan. Maak daarom gebruik van de collectieve
inkoopactie van de gemeente.
Meedoen is gratis. Meld u aan via https://www.duurzamestad.denhaag.nl/zon-opvve/
Daarna ontvang je van het Regionaal Energieloket en email met een link die je
kunt aanklikken bij de start van de bijeenkomst. Vragen over deze collectieve
inkoopactie? Neem contact op met het Regionaal Energieloket. Email: projecten@regionaalenergieloket.nl of bel 088-5254110.
Meer weten of advies?
Meer informatie over het onderhoud en verduurzaming van uw VvE?
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
Energie uit de Wijk Challenge
Veel Hagenaars zijn alleen of gezamenlijk bezig om hun huis, straat of buurt te
verduurzamen. Op 9 september is de derde Energie uit de Wijk Challenge gestart.
Daarmee ondersteunt de gemeente Den Haag inwoners met vernieuwende,

duurzame ideeën om samen idee in hun wijk uit te voeren. De gemeente Den
Haag stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Vraag daarom voor 16 oktober uw
subsidie aan. Op 10 november worden de geselecteerde plannen die in
aanmerking komen voor subsidie bekend gemaakt.

Kinderen kunnen hun eigen kijkdoos met schone energie maken en kans maken
op mooie prijzen. De mooiste kijkdozen zijn binnenkort te zien op de
Facebookpagina van Duurzame Stad Den Haag. Meer informatie? Kijk
op https://www.duurzamestad.denhaag.nl/challenge/
Werken aan de windmolen
Maandag 4 oktober zijn de Techkids aan de slag gegaan met het bouwen van
een duurzame windmolen. Een mooie samenwerking tussen Jeugdwerk Haagse
Hout en het wijkcentrum Mariahoeve.

Meer informatie bij: Roxanne Schouten-Moechtar, tel. 070-2052450 of
email: r.schouten@xtra.nl
Mariahoeve is 43 duurzame woningen rijker
In Mariahoeve zijn 43 duurzame woningen opgeleverd. Deze betaalbare en
duurzame woningen van woningcorporatie Staedion zijn bedoeld voor huurders
die minder kunnen besteden. Met het planten van de eerste boom door Staediondirecteur Gijsbert van Herk was de oplevering een feit.

De sociale huurappartementen aan de Haverkamp zijn voorzien van een
warmtepomp. Er is goede isolatie door kunststofkozijnen met triple glas. De
woningen worden via vloerverwarming verwarmd. Bewoners koken niet op gas,
maar op inductie. Bovendien zijn de parkeerplaatsen uitgerust met speciale
bestrating voor betere infiltratie bij regenbuien.
Duurzaam Den Haag
Op de website duurzaamdenhaag.nl staan vele leuke activiteiten om duurzaam
aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan Operatie Steenbreek. Ook organiseert
Duurzaam Den Haag regelmatig netwerkbijeenkomsten. De volgende is op 28
oktober en gaat over isoleren. Kijk voor meer informatie
op: www.duurzaamdenhaag.nl

Den Haag wint Gouden Schep NK-Tegelwippen
Tegels maken plaats voor groen. De gemeente Den Haag is de trotse winnaar van
de Gouden Schep NK-Tegelwippen. Den Haag heeft van heel Nederland de
meeste tegels gewipt. Dit is gedaan door Haagse bewoners, organisaties en
bedrijven met hulp van Duurzaam Den Haag. Er zijn bij elkaar 200.000 tegels uit
de grond gehaald. Hier staan nu bloemen en planten.

Verzamel je afgedankte spullen in de Spullebak
De gemeente Den Haag, HMS en Binbang hebben een proef gestart met de
Spullebak. Naast een aantal andere wijken in Den Haag is de Spullebak er ook in
Mariahoeve. Afgedankte spullen die bruikbaar zijn en je niet meer nodig hebt
verzamel je in de Spullebak. De Spullebak wordt thuis opgehaald en lokale
bedrijven geven je spullen een nieuw leven. Denk aan Paagman voor oude boeken
en Priester voor tweedehands kleding. Meer informatie? Kijk
op: http://www.spullebak.nl
Ondernemersactie
De gemeente Den Haag helpt ondernemers om slimme ledlampen,
aanwezigheidsmelders en/of een hybride warmtepomp van goede kwaliteit te
kopen. Dat doen we met onze ondernemersactie. Apparaten op tijd vervangen
voorkomt onnodig energieverbruik. De actie is zowel voor huurders van
ondernemerspanden en bedrijfseigenaren in Mariahoeve interessant. Je gaat
namelijk direct besparen op je energieverbruik.
Aanmelden kan op http://www.denhaag.nl/ondernemersactie
Koken op Schone Energie
De subsidieregelingen voor onder andere inductiekoken worden binnenkort
gewijzigd. Kijk op duurzamestad.denhaag.nl voor meer informatie.
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 in november
2021.
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