
Bijlage 1. Overzicht adviezen met stemming 

Ideaal 1: Duidelijke en betaalbare route naar een duurzaam huis 

 Stemming Uitslag 

1. Een duidelijke route naar een duurzaam huis 
 

1. Wat willen we: dat de informatie voor mensen toegankelijk en 
zinvol is en dat de stap naar een eerste actie te overzien is.  

2. Wat zien we: mensen weten nu niet waar ze moeten beginnen 
op weg naar een duurzaam huis. Er is veel informatie 
beschikbaar, maar het is te veel en te verspreid.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: maak voor elk woningtype een 
routekaart waarin de mogelijkheden van isolatie en 
alternatieve energiebronnen staan beschreven. Met als 
einddoel afsluiten van aardgas. De routekaart moet voor elk 
woningtype – op basis van de huidige mogelijkheden – in Laak 
in 2024 beschikbaar zijn. Elke vijf jaar wordt de routekaart 
herijkt, of eerder vanwege nieuwe mogelijkheden. De 
routekaart maakt onderscheid in huurders en 
woningeigenaren.  

 

Groen: 17 
Geel: 1 
Rood: 0 

Aangenomen 

2. Een betaalbare route naar een duurzaam huis 
 

1. Wat zien we: een duurzaam huis is een flinke investering voor 
bewoners. Niet iedereen heeft de financiële slagkracht om de 
investering te doen. Dit geldt ook voor met name de kleine 
VvE’s.  

2. Wat willen we: een duurzaam huis moet voor iedereen 
betaalbaar zijn.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: maak in het financieringsstelsel 
(bijvoorbeeld subsidies) onderscheid rekening houdend met 
inkomen, waarbij meer subsidie naar de lagere inkomens gaat.  
 

Groen: 18 
Geel: 0 
Rood: 0 

Aangenomen 

Ideaal 2: Informatie is toegankelijk en compleet 

3. Adviespakket per post met gratis artikelen 
 

1. Wat zien we: de beschikbare informatie is een wirwar en 
ontoegankelijk. Het is te ingewikkeld en mensen hebben angst 
voor dure oplossingen. 

2. Wat willen we: het moet allemaal veel eenvoudiger en 
persoonlijker. Liefst huis-aan-huis in een geadresseerd 
pakketje.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: zorg ervoor dat mensen de 
informatie gebundeld in een pakketje thuis ontvangen. Een 
menukaart met alle besparingsoplossingen maakt deel uit van 
het pakket, zodat ontvangers hun eigen keuzes kunnen maken. 
Voeg ook een paar gratis energiebesparingsmiddelen toe 
zodat ontvangers er echt aandacht voor hebben. Laat in cijfers 
zien wat de maatregelen opleveren. Hebben ontvangers extra 
hulp nodig? Verwijs naar de energiecoach en naar een link of qr 
code op youtube met filmpjes met installatieadviezen. 

Groen: 8 
Geel: 7 
Rood: 3 

Mee naar 
bijeenkomst 4 



Mochten mensen het gratis artikel niet willen gebruiken, dan 
kunnen ze het meegeven aan een energiecoach of het laten 
ophalen. 
 

4. Overkoepelend platform 
 

1. Wat zien we: er zijn heel veel verschillende aanbieders en 
bronnen van adviezen en informatie. Er zijn meerdere 
organisaties die coaching en advies aanbieden. Als inwoner 
weet je niet welke organisatie goed en betrouwbaar is. 
Daardoor maak je geen keuze en kom je misschien niet tot 
actie. De informatie zou betrouwbaarder overkomen als de 
gemeente het bij elkaar brengt. 

2. Wat willen we: een betrouwbare overkoepelende 
informatiebron die de informatie van alle organisaties en de 
gemeente simpel en gemakkelijk toegankelijk bij elkaar 
brengt. 

3. Hoe kunnen we dat bereiken: de gemeente kan een 
overkoepelend platform ontwikkelen met een herkenbare 
naam en logo waarbinnen alle informatie van betrouwbare en 
relevante bronnen bij elkaar komt. Het moet ook ruimte 
bieden aan organisaties in de buurt. Het mogen ook alleen 
maar verwijzingen zijn naar goede organisaties. Mensen 
moeten weten dat het er is. Dus de gemeente moet veel 
bekendheid geven aan het platform via buurtblaadjes, sociale 
media, bushokjes. De naam en het logo moeten op veel 
plekken en vaak terugkomen. 
 

Groen: 11 
Geel: 7 
Rood: 0 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

5. Duurzaamheidsspreekuur in de buurt 
 

1. Wat zien we: mensen die niet digitaal vaardig zijn of de 
Nederlandse taal niet machtig zijn, kunnen de informatie niet 
zo gemakkelijk vinden. 

2. Wat willen we: mensen uit alle groepen moet gemakkelijk bij 
de informatie kunnen komen. 

3. Hoe kunnen we dat bereiken: een regelmatig spreekuur op 
locaties waar veel mensen komen. Dat kun je bijvoorbeeld ook 
doen in levensbeschouwelijke instellingen om diverse culturele 
groepen te bereiken. Het duurzaamheidsspreekuur moet 
onder dezelfde naam en logo bekend gemaakt worden als het 
platform en ook via het platform bekendheid krijgen. 
 

Groen: 11 
Geel: 7 
Rood: 0 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

Ideaal 3: We doen het samen 

6. Verbinding tussen wijk en autoriteiten 
 

1. Wat zien we: er is weinig verbinding tussen autoriteiten en 
mensen in de wijk. Mensen ervaren een afstand tot de 
gemeente en de politie. Hierdoor voelen mensen zich onveilig 
en alleen. 

Groen: 15 
Geel: 2 
Rood: 1 

Aangenomen 



2. Wat willen we: een betere verbinding tussen deze autoriteiten 
en bewoners. De drempel tot contact verlagen.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: organiseer 
duurzaamheidsactiviteiten in de wijk, waarbij wijkagenten, 
mensen van de gemeente, en lokale politici betrokken zijn.   
 

7. Benutten van maatschappelijke energie in de wijk 
 

1. Wat zien we: mensen leven in Laakkwartier & Spoorwijk 
geïsoleerd van elkaar. Groepen zijn erg op elkaar gericht, ze 
leven in bubbels. We zien dat scholen, sportverenigingen en 
wijkcentra plekken zijn waar verschillende mensen wél met 
elkaar samen komen binnen wijk. 

2. Wat willen we: deze bijzondere positie kan beter worden 
ingezet voor gemeenschappelijke verduurzamingsacties in de 
wijk, zoals clean-ups, tegelwippen, en het aanleggen van 
geveltuinen.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken:  

• De gemeente moet het organiseren van 
verduurzamingsacties in de wijk door bijv. scholen, 
sportverenigingen en wijkcentra stimuleren en 
faciliteren. 

• De gemeente moet hiervoor middelen beschikbaar 
stellen, zoals geld, ruimte, of ondersteuning bij de 
coördinatie.  
 

Groen: 16 
Geel: 2 
Rood: 0 

Aangenomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ken je bewoners, weet wat ze willen 
 

1. Wat zien we: de meerderheid van bewoners in Laakkwartier & 
Spoorwijk wordt niet bereikt door de gemeente.  

2. Wat willen we: Hhet is belangrijk dat we meer weten komen 
over hoe we inwoners kunnen bereiken, en welke boodschap 
hen zou aanspreken. Dit is een randvoorwaarde om mensen 
met elkaar te verbinden. Op die manier maken we 
communicatie op maat mogelijk, en kunnen we 
gedragsverandering ondersteunen.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: laat onderzoek doen naar de 
motieven en behoeften van bewoners op het gebied van 
communicatie over duurzaamheid.  
 

Groen: 15 
Geel: 1 
Rood: 2 

Aangenomen 
 

9. Diverse ambassadeurs/energiecoaches 
 

1. Wat zien we: veel informatie over verduurzaming van de 
gemeente bereikt de bewoners van Laakkwartier en Spoorwijk 
niet.  

2. Wat willen we: dat de gemeente zelf zichtbaarder is, en naar 
bewoners toe komt op een manier die aansluit bij de 
leefwereld van bewoners. Hierdoor voelen bewoners zich 
veiliger in hun contact met de gemeente.  

Groen: 10 
Geel: 8 
Rood: 0 

Mee naar 
bijeenkomst 4 



3. Hoe kunnen we dat bereiken: inzetten van zichtbare 
wijkambassadeurs en energiecoaches  

• Van verschillende leeftijden, genders en 
achtergronden, waar mensen zich in kunnen 
herkennen.  

• Die gericht worden ingezet op basis van de specifieke 
doelgroep binnen de wijk. 

 

Ideaal 4: Er wordt gebruik gemaakt van collectieve technische oplossingen 

10. Collectieve technische oplossingen op de kaart 
 

1. Wat zien we: we zien veel potentie om de wijk te 
verduurzamen, maar dat er nog geen collectieve oplossingen 
zijn.  

2. Wat willen we: inzicht in welke isolatie/verduurzamingsacties 
per woning kunnen en nodig zijn. We willen informatie over 
hoe dat te realiseren. Voordeel van het collectief aanpakken is 
dat mensen geld en tijd besparen.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: we willen de wijk onderverdelen in 
kleinere delen gecategoriseerd naar kansrijke technische 
collectieve oplossingen op de verschillende 
verduurzamingsmaatregelen (bijv. op Inzicht in welke 
isolatie/verduurzaming aan de woning de wijk nodig heeft).  

• Dit wordt inzichtelijk gemaakt in verschillende 
‘kaarten’ die inzicht geven in de wijk, bijvoorbeeld over 
mogelijkheden voor zonnepanelen, warmtebronnen, 
groene daken en overige mogelijke kansen voor 
collectieve oplossingen. De schaal per kaart is 
afhankelijk van het onderwerp, op: bijv. huis, straat, 
blok of deelwijk niveau. Hoe groot de collectieve 
oplossing kan zijn bepaalt de schaal. Hierdoor wordt 
het voor inwoners mogelijk om een keuze te maken 
om deel te nemen. 

• De gemeente beheert deze informatie en houdt deze 
actueel. Het is een soort database.  

• Deze kaart is een middel om collectieve stappen te 
zetten.  

• Op korte termijn: de database maken, inzichtelijk 
maken. Op middellange termijn: actueel houden en 
maken van uitvoeringsplannen en uitvoeren. Gebruik 
de kaart om te sturen op verduurzaming. Lange 
termijn: sturen op wijkdelen die nog niet 
verduurzaamd zijn.  

 

Groen: 10 
Geel: 6 
Rood: 2 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

11. Opslag collectieve energie 
 

1. Wat zien we: er is nog niet genoeg mogelijkheid tot opslaan 
van duurzame energie in Laakkwartier en Spoorwijk.  

2. Wat willen we: mogelijkheden tot opslaan van duurzame 
energie.  

Groen: 10 
Geel: 7 
Rood: 1 

Mee naar 
bijeenkomst 4 



3. Hoe kunnen we dat bereiken: bijvoorbeeld: laadpalen met 
zonnepanelen, buurtbatterij (zie Utrecht), onderzoek naar 
meer mogelijkheden.  

 
Op korte termijn: onderzoeken wat er al is en wat er mogelijk is. Op 
middellange termijn: opslaan en gebruiken.  
 

12. Opslag regenwater 
 

1. Wat zien we: niet genoeg mogelijk tot opvangen van 
regenwater.  

2. Wat willen we: meer mogelijkheid tot opvangen van 
regenwater. Natuur behouden, water voor tuinen. Draagt bij 
aan de leefbaarheid.  

3. Hoe kunnen we dat bereiken: in kaart brengen van kansen. Wijs 
plekken aan waar opslagplekken kunnen.  
 

Groen: 3 
Geel: 15 
Rood: 0 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

Ideaal 5: Verhoudingen tussen huurders en verhuurders in balans brengen 

13. Positie voor huurders versterken: verduurzamen makkelijker 
maken voor huurders 
 

1. Wat zien we: veel huurders die eigenlijk niet kunnen 
deelnemen omdat ze afhankelijk zijn van verhuurders (die de 
investering moet doen). Prikkel voor verhuurders is niet zo 
groot. Woningcorporaties doen nog niet zo veel.  

2. Wat willen we: positie van huurders versterken. Als huurder de 
prioriteit van duurzaamheidsmaatregelen kunnen aangeven. 

3. Hoe kunnen we dat bereiken: we vragen de gemeente om 
gesprek tussen huurders en verhuurders te faciliteren om de 
positie van huurders m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen te 
versterken. 
 

Groen: 11 
Geel: 7 
Rood: 0 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

14. Hoe omgaan met VVE’s die bestaan uit verhuurders en 
eigenaren 
 

1. Wat zien we: verhuurders in een VVE hebben geen prikkel om 
te verduurzamen waardoor andere eigenaren in een VVE niet 
verder kunnen met verduurzamen. 

2. Wat willen we: meer invloed voor de bewoners in een VVE. 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: gemeente vragen om (samen met 

G4) een lobby richting het Rijk te starten. In deze lobby vragen 
we om de juridische mogelijkheden te verkennen om de stem 
van de bewoners in een VVE (en niet de eigenaren die er niet 
wonen) meer leidend te laten zijn. 
 

Groen: 9 
Geel: 6 
Rood: 3 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

Ideaal 6: Een groene wijk 

15. Maak een groene trambaan 
 

Groen: 8 
Geel: 8 
Rood: 2 

Mee naar 
bijeenkomst 4 



1. Wat zien we: met de huidige tramlijnen is er heel veel steen en 
asfalt in de straat, er is veel geluid van de wielen op de rails, het 
asfalt is erg warm en water blijft liggen. 

2. Wat willen we: een groene tram zoals lijn 11. 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: zorg voor groene beplanting, daar 

waar het mag (denk aan toegankelijkheid voor hulpdiensten). 
Wat betreft beplanting, denk aan lage beplanting, bijvoorbeeld 
sedum of 4 seizoenen bloemen (goed voor biodiversiteit). 
Heggen hebben als voordeel dat ze geluid dempen. Kies voor 
onderhoudsarm groen om te voorkomen dat beheer op termijn 
weer wordt wegbezuinigd, maar niet voor té goedkoop groen. 
En laat onderzoek doen of/hoe groene/ halfopen bestrating 
kan worden gebruikt zodat groen er doorheen kan groeien en 
toch ambulances kunnen doorrijden. Dat is ook goed voor een 
snelle waterafvoer. Geef ook aandacht aan plekken waar nu 
overmaat is, bijvoorbeeld bij bochten. 
 

16. Zamel groenafval apart in en recycle dat in de wijk 
 

1. Wat zien we: groenafval wordt nu met het overige afval 
weggegooid, terwijl het kan worden hergebruikt bij de 
vergroening van de wijk. Terwijl andere stromen wel 
afzonderlijk worden opgehaald. Vroeger ook GFT overigens… 

2. Wat willen we: dat GFT apart opgehaald wordt. 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: op een andere dag dan het 

gewone afval. Waarna dit GFTafval op lokale plekken wordt 
gecomposteerd. Dit moet door bewoners worden beheerd. 
Denk er ook over na hoe je mensen kan stimuleren om apart in 
te zamelen, bijvoorbeeld door ze een gratis zakje compost 
terug te geven. Als apart huis aan huis inzamelen niet kan, 
bekijk dan of er een groencontainer bovengronds of in de 
grond geplaatst kan worden, en zorg dan wel dat die tijdig 
wordt geleegd (i.v.m. geuroverlast, en dat ze vol zit en mensen 
ontmoedigd raken). Dat kan in samenwerking met bewoners 
die ORAC’s hebben geadopteerd. Of door automatische 
signalering. 
 

Groen: 5 
Geel: 7 
Rood: 6 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

17. Vervang huidige bestrating parkeerplaatsen door halfopen 
bestrating en groen 
 

1. Wat zien we: parkeerplaatsen helemaal gestraat met klinkers. 
Dat is niet goed voor groen, hittestress en waterafvoer. 

2. Wat willen we: we willen meer groen, minder hittestress en een 
betere waterafvoer door creatie van veel meer ruimte voor 
groen, waarbij auto’s nog wel veilig en goed kunnen parkeren. 

3. Hoe kunnen we dat bereiken: doe onderzoek naar de 
mogelijkheden voor toepassing van halfopen bestrating in de 
hele wijk . 
 

Groen: 12 
Geel: 1 
Rood: 5 

Mee naar 
bijeenkomst 4 



18. Van grijze, dode naar levendige groene plekken 
 

1. Wat zien we: er zijn veel plekken die nu niet worden gebruikt, 
bijvoorbeeld dode hoeken, en langs sportplaatsen, 
hondenuitlaatplekken en speeltuinen. En die kunnen we best 
groen maken zonder dat iemand er last van heeft (bijvoorbeeld 
rolstoel). 

2. Wat willen we: meer levendige, groene plekken. 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: de gemeente kan als eigenaar van 

veel openbare ruimte, die ruimte beschikbaar stellen. Net als 
andere eigenaren als bijvoorbeeld een voetbalvereniging. En 
de gemeente kan groen beschikbaar stellen. Scholen kunnen 
vervolgens in een groenproject het groen gaan planten. Zorg 
voor regelmatige ‘Groendagen’ in Laak, en maak Laak zo een 
voorbeeld de hele stad. Zoals de nationale boomplantdag. 
Beheer moet bij de gemeente liggen. 
 

Groen: 11 
Geel: 5 
Rood: 2 

Mee naar 
bijeenkomst 4 

Niet stemklare adviezen   

Ideaal 4: Er wordt gebruik gemaakt van collectieve technische oplossingen 

19. Collectieve inkoop (nog verder uitwerken) 
 

1. Wat zien we:  
2. Wat willen we: de gemeente biedt een lijstje aan leveranciers 

voor verduurzaming. 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: de gemeente faciliteert collectie 

inkoop en realisatie van maatregelen. Isolatievakmannen gaan 
per blok aan de slag. Maak tot 2030 een stappenplan om te 
realiseren. Verdeel de subsidie in ‘deelwijken’, afhankelijk van 
de logische opsplitsing, dan kan de hele wijk tegelijk zich 
ontwikkelen. 

 
 

 
 

 
 

20. Coöperatie (nog verder uitwerken) 
 

1. Wat zien we: 
2. Wat willen we: de gemeente ondersteunt bij het vormen van 

energiecoöperaties.  
3. Hoe kunnen we dat bereiken: 

 

  

21. Behoud burgerberaden voor invulling geven aan beleid en 
uitvoering verduurzaming (nog verder uitwerken) 
 

1. Wat zien we: 
2. Wat willen we: 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: 

 

  

22. Welstandscommissie (nog verder uitwerken) 
 

1. Wat zien we: 
2. Wat willen we: 
3. Hoe kunnen we dat bereiken: 

  



 

Ideaal 5: Verhoudingen tussen huurders en verhuurders in balans brengen 

23. Positieve prikkers voor verhuurders om te verduurzamen (nog 
verder uitwerken) 
 

1. Wat zien we: verhuurders nemen hun verantwoordelijkheid niet 
of te weinig. Verplichting voor minimaal D label komt eraan.  

2. Wat willen we: dat verhuurders hun verantwoordelijkheid 
nemen. Dat het aantrekkelijker wordt om te verduurzamen. 

3. Hoe kunnen we dat bereiken:  

• Negatieve prikkel: korting op de huur voor huurder, bij 
hoge energierekening. 

• Positieve prikkel: huurder mag iets meer huur vragen 
voor betere woning (gekoppeld aan energielasten, dus 
voor huurder niet duurder).  

 
 

 
 

 
 

 

 


