
# IDEALEN HOE KUNNEN WE

1 Zelfvoorzienende wijk

2 Sociaal Verbinding tussen kopers en huurders? (aandacht voor tijdelijke huurders, inspraak avond (ook kopers))

Mensen met kleine beurs betrekken in verduurzaming? 

3 Technisch H2O -> waterturbines

Duurzaamheidstemplate voor generiek woningtype

Warmtenet op wijkniveau

Energie -> PV-panelen (collectief) + portieken

Ondersteuning gemeente (plekken aanwijzen, energiescan gebouwen bieden)

1. Isolatie Energiecoach vanuit de gemeente

Meeliften bij wijkevenementen door P.. Van de gemeente

Subsidie

Informatie pakketten

Social Media gebruik

2. Warmte bronnen Collectief, circulatie, warmtenet

Rendabel, betaalbaar

1. Koop / huur, individueel / collectief Verplicht de private verhuurders tot deelname

Makkelijker proces voor isolatie-opties huurders

Collectief, vrijwillig

2. Minimum norm/ kader Standaard oplossingen per woningtype

Minimum niveau isolatie

Advies-desk waar eigenaren naartoe kunnen (Laak/Spui)

Geen Spijt maatregelen, een minimum norm voor de eigenaren en alle categorieen verhuurders

3. Look & Feel Betere afvalverwerking

Esthetisch mooie huizen met focus op groen

Architectuur van de woningen, karakter van de wijk behouden

Woningen met goede koeling

Oude woningen van binnen renoveren en isoleren (ook van buiten)

Veel groen in de straten, bijvoorbeeld op de trambanen groen laten groeien (zoals bij HS of Rijswijk) en meer planten rondom bomen. 

Groen in plaats van tegels op plekken waar niet gelopen wordt. 

Per type woning in Laak Bestaat er een " menukaart"  en routekaart met (standaard) oplossingen voor 

verduurzaming Hoe kunnen we woningtypes onderscheiden. Bouwjaar, huidige status, ramen/glas

(procestijd) Hoe kunnen we uitvoering van de menukaarten zo makkelijk mogelijk maken

Hoe kunnen we meeliften/breed inzetten van al bestaande renovatietaktieken/plannen

Hoe kunnen we dit betaalbaar houden?

Private Verhuurders nemen deel aan verduurzaming Hoe kunnen we private verhuurders verplichten deel te nemen?

Hoe kunnen we dit realiseren, juridisch op welk niveau?

Sustainable energy Energy transition to sustainable energy, accessible to everyone

accessible for everyone How can the council communicate aid better? 

  - physical contact

everyone has a chance to have their voice heard  - billboards

How can we make information accessible?

How can we unburden residents in transition? 

How can we overcome the language barrier?

How can we convince residents that make them part of the transition?

How can we get directer contact with home-owners/landlords

How can we regulate/enforce rules that are in place?

Focus on social cohesion and community in order to create a joint movement 2. Create a joint movement through social cohesion

 - How can we engage our schools in this process?

Incentivise public transport  - How can we achieve mutual trust between residents, and between residents and the municipality?

 - How can we gather best practices and see how it fits in different lifestyles?

Green neighbourhood  - How can we hold neighbours accountable for their actions?

 - How can we make sustainabilith the norm, of fashionable?

1. Groene wijk

meer sloten

meer bomen

meer groene daken

meer wateropvangplekken (bijv. Waterton)

2. Isolatie

informeren (mogelijkheden en regeling)

financieringsmogelijkheden

voldoende capaciteit

 - geld

 - menskracht

WAT

 - Groene wijk 

Voorkomen noodzaak tot veel koelen en verwarmen

 - opvangmogelijkheden regenwater

 - Meer groen, minder tegels gas alleen nog voor verwarming s winters

dat huurders worden ingelicht en ondersteund bij het isoleren

FLAP 1

FLAP 2

FLAP 3

FLAP 6

FLAP 7

FLAP 4

FLAP 5

Alle woningen geisoleerd, met duurzame warmtebronnen en groene daken. Iedereen is bewust en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Gemeente stimuleert en helpt hierbij en helpt bij energiecirculatie binnen de wijk

Steekwoorden: Isoleren alle woningen, circulatief, gemeente meer initiatief voor isoleren, grondstoffen hergebruik, groen dak, collectieve warmte, energiecoaches, Meer advies van gemeente, laagdrempelig, restwarmte energie gebruiken die 

er al is, mensen bewust maken, collectieve warmte, groen dak, de wijk een eigen energiecrikel heeft



alle huizen op termijn af van gas en op een duurzaam alternatief

alle keukens van het gas af: inductiekoken (krachtstroom)

1. isolatie van bestaande gebouwen

2. zonnepanelen op alle daken (zuidzijde)

groene danken (noordzijde)

dat huizen waar mogelijk worden voorzien van zonnepanelen

100% circulaire wijk

dat er zonnepanelen of velden komen voor inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen sportveldje met apparaten die bij gebruik energie leveren voor bijv. Gemeenschappelijke ruimten

dat de gemeente per wijk de mogelijkheid voor warmtenetten onderzoekt en faciliteert Nieuwsbouw: toiletten niet meer met drinkwater spoelen

gedeelde eerlijke lasten door schaalgrootte

dat er voldoende laadpalen staan voor elektrische auto's met de mogelijkheid voor bidirectioneel ladentransparantie huiseigenaren

corporaties (huurwoningen) samenwerken overleggen met overige huiseigenaren bij verduurzamingsacties

informatie bundelen tav : - bomen aanvragen, - tegelwippen, - huis verduurzamen enz.  Nu te versnipperd teveel aanbieders/

Betaalbaar Isolatie

behaalbaar Hoe kunnen we op korte termijn actie ondernemen?

 = draagvlak Hoe kunnen we verhuurders meekrijgen?

1. Isolatie    Hoe kunnen we VVE's stimuleren actief onderhoud?

bewustwording Hoe kunnen we bewoners (huiseigenaren, verhuurder) bewust maken van het belang van goede isolatie?

informeren Subsidie naar inkomen:

optie financieren (subsidie naar inkomen) Hoe kunnen we isolatie betaalbaar maken?

Naar draagkracht vergoeden

Hoe kunnen we bewustwording  bv. voordeel op lange termijn

2. Groen Hoe kunnen we bewoners over de mogelijkheden mbt isolatie informeren?

 - bewoners informeren mogelijkheden Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bewoners goed geinformeerd worden over mogelijkheden om te isoleren

 - aandacht bij openbare ruimtes Hoe kunnen we bewoners informeren vergroening?

 - financieren vergroening Hoe kunnen we vergroening financieren?

Wat kan je zelf doen?

Klein beginnen meer saamhorigheid

Tastbaar zichtbaar niet abstract vergroten vve's = slagkracht

Beter geisoleerde huizen Voor iedere wijk bewoner een warm, betaalbaare en comfortabele woning , ongeacht koper of huurder

draagvlak voor verduurzaming in de wijk

betaalbare mogelijkheden voor duurzame energiebronnen

BETAALBAAR Groen

Meerdere doelen:

 - verkoeling

BEHAALBAAR  - gezellig

 - minder vuil op straat

draagvlak voor verduurzaming in de wijk Meer groen in de wijk om opwarming te voorkomen en water meer vast te houden

Isolatie ( = snel)

een goed geisoleerd huis 

Maak het makkelijker!! 

Procedure versimpeld-stadsgezicht geeft probleem

Langetermijn/toekomst wijk vrijwel aardgas vrij

aardgas vrij ook goed geisoleerde huizen

30 zonnepanelen collectief

auto delen

zonnepanelen collectief ..voor duurzame energie voor alle bewoners in de wijk

De gemeente zal plekken vaststellen voor centrales van warmtenetten

Dat de wijk zelfvoorzienend is in electra en warmte

ook tijdelijke bewoners worden gestimuleerd om te investeren in het verduurzamen van woning

Financiering isolatiemaatregelen voor mensen met een kleine beurs (modaal of minder)

Verbinding tussen huurders en eigenaren (kopers

avonden organiseren begeleidt door iemand vd gemeente zodat huurders/verhuurders /kopers initiatieven bespreken

FLAP 8

FLAP 9

FLAP 10


