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Uitstel bewonersbijeenkomst en ALV
Vanwege de uitbraak van het coronavirus in maart, waren wij genoodzaakt de geplande
burenbijeenkomst en ALV van 7 april uit te stellen. Zodra duidelijk is wanneer het weer
toegestaan is om een bijeenkomst te houden met 60 mensen, zullen wij als bestuur een nieuwe
datum vaststellen en de bijeenkomst plannen, waarvan wij u uiteraard op de hoogte stellen.

Energie projectgroep FNP - uitslag enquête
De projectgroep is in de afgelopen maanden een aantal keren bij elkaar geweest. Zij hebben
ook een digitale enquête over het energieverbruik, onder alle bewoners verspreid. De uitslag
van deze enquête is als bijlage bij deze Nieuwsflits opgenomen.

Bericht van de penningmeester: Contributie 2020
Bij deze verzoek ik u vóór 1 juni a.s. uw bijdrage ad € 20,00 over te maken op
bank. nr. NL14 RABO 0129 9316 91, t.n.v. VVE Florence Nightingale Park te Den Haag.
Gaarne bij betaling uw straat en huisnummer vermelden.
Robin Alderliesten, penningmeester (TM52)

Zomerfeest FNP 2020
Het was de bedoeling om het Zomerfeest te vieren op zaterdag 11 juli 2020 maar door de
maatregelen rondom het Coronavirus gaat dit helaas niet door. Ook de vergunning aanvraag is
afgewezen i.v.m. verbod op evenementen tot 1 september dit jaar. Een Zomerfeest vieren later
in het jaar brengt een groot risico met zich mee v.w.b. het weer. De feestcommissie heeft
daarom belsoten het Zomerfeest niet door te laten gaan. Maar mochten we als Nederlanders
later dit jaar de mogelijkheid krijgen om samen te komen, dan zullen we t.z.t. een lightvariant
(brunch o.i.d.) organiseren of wellicht de burenborrel een impuls geven met aandacht en meer
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saamhorigheid in de wijk. Helaas is dit de harde waarheid rondom het Corona virus. Let op
jezelf en op anderen. Samen kunnen we dit aan!

Parkeren
Op 1 december 2019 is er betaald parkeren ingevoerd in de wijk. Wij hebben veel enthousiaste
reacties mogen ontvangen nu er weer wat meer ruimte is om te parkeren voor onze bewoners
en hun bezoekers. Ergens in juni/juli zal er een evaluatie plaatsvinden met de gemeente om te
zien wat het effect is geworden van de invoering. Tevens zal het gedoogbeleid v.w.b. de
garages aan de Gelderblomlaan aan de orde komen. Wat ons betreft blijft de gedoogsituatie
bestaan. Er zijn tal van momenten dat de wijk toch vol staat met voertuigen van de bewoners
inclusief de gedoogde parkeerplaatsen. Zodra er meer bekend is laten wij u dat weten.

Burenborrels 2020
Het slechte gevoel dat we hadden bij de Burenborrel van 21 maart jl. bleek het juiste gevoel.
Het cancelen op 12 maart werd direct gevolgd door een landelijke sluiting van de horeca.
De overige data zijn 27 juni, 10 oktober en 28 november. Of deze door kunnen gaan is
afhankelijk van de situatie op dat moment en de landelijke richtlijnen. Kan en mag er weer een
Burenborrel plaatsvinden, dan treft u vanzelf de uitnodiging daarvoor in uw brievenbus aan.

Herinrichting park
Zelden een proces meegemaakt dat zo traag en slecht verloopt. In onze laatste mail van 23
april jl. aan de projectleider herinrichting Florence Nightingale Park hebben we nog maar weer
eens herinnerd aan de tijdlijn van dit proces. Gestart in 2016. Pas in februari 2019 is het
ontwerp goedgekeurd door het college van B&W en nu 14 maanden later is het ontwerp slechts
op onderdelen uitgevoerd.
Tijdens een parkschouw op 10 januari jl. hebben we een lijst met “op- en aanmerkingen stand
van zaken herinrichting Florence Nightingale Park” gepresenteerd. Hierop 21 aandachts- en
uitvoeringspunten, evenals onze mening over de kwaliteit en zinnigheid van (delen van) het
ontwerp.
De 21 punten gaan over: paden, honden, losloopveld en –gebieden, banken en picknicktafels,
speeltoestellen, waterplanten, diverse aanplant, vleermuisbunker, taluds uitgegraven vijvers,
bebording park en beheer/onderhoud park.
We zien nu wel enige activiteit, maar het gaat ons niet snel genoeg. We blijven er bovenop
zitten.

Energietransitie FNP
Inleiding
Het was de bedoeling dat de werkgroep die zich bezig houdt met de energietransitie zich tijdens
de ALV zou presenteren. We zouden dan een toelichting willen geven op onze voorgenomen
onderzoeksprojecten en de challenge van de gemeente Den Haag waar we mee aan de gang
gaan. Omdat de ALV nog wel even op zich laat wachten lijkt het ons nuttig om dan maar via de
nieuwsbrief iets van ons te laten horen. In de bijlage de uitslag van de enquête.
Het klimaatverdrag van Parijs en het klimaatakkoord van Nederland
- Samen met 195 andere landen heeft Nederland zijn handtekening gezet onder het
klimaatverdrag van Parijs. Dit resulteert voor Nederland in het Klimaatakkoord waarin de CO2
productie van ons land in stappen van 2030 naar 2050 drastisch naar beneden moet.
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- Tegelijkertijd heeft Nederland te maken met aardbevingen in Groningen als gevolg van de
gaswinning. De gaswinning in Groningen en daarmee het gasgebruik in Nederland moet
daarom ook drastisch naar beneden.
Twee uitdagingen die op zich niets met elkaar te maken hebben, maar nu toevallig samenvallen
en elkaar versterken. Waar andere landen juist overstappen op gas in plaats van kolen om hun
klimaatdoelen te halen, moet Nederland juist zoveel mogelijk van het gas af.
In het klimaatakkoord wordt de verantwoordelijkheid voor een deel bij de gemeentes neer
gelegd. Iedere gemeente moet uiterlijk eind 2021 met een zogenaamde transitievisie komen. In
deze transitievisie komt de gemeente voor iedere wijk met een plan om het gasgebruik en de
CO2 productie van die wijk te verminderen. De directe CO2 productie van onze wijk komt uit
onze gas-Cv-ketels dus 1 en 1 is 2.
Wij weten als werkgroep nog niet wat de gemeente voor onze wijk gaat bedenken, maar wij
achten de kans groot dat de gemeente er op aan zal sturen dat onze wijk wordt aangesloten op
het Haags Warmtenet waarvan de transportleidingen al door de Zuidwoldestraat lopen.
Niemand kan hier natuurlijk toe gedwongen worden, maar door middel van een beleid van
ontmoediging en verleiding kunnen landelijke en lokale overheden onze keuze toch behoorlijk
beïnvloeden. Nogmaals wij weten als werkgroep niet wat het gaat worden, maar het
bovenstaande scenario lijkt voor de hand liggend.
Van werkgroep naar challenge in vogelvlucht
Tijdens de ALV van januari 2019 werd er een oproep gedaan in de wijk om deel te nemen aan
een werkgroep voor de energietransitie. Op 27 maart 2019 was het eerste werkgroep overleg.
Na een wat moeizame start en wat wisselingen in de bezetting van de werkgroep kwam deze in
september 2019 ineens in een stroomversnelling. De gemeente Den Haag kwam met de
challenge "Energie uit de wijk". Hiermee werd het mogelijk om financiële ondersteuning te
krijgen voor een goed energie-transitie-idee. Het bestuur van onze wijkvereniging achtte het
wenselijk om hier als wijk op in te schrijven met de onderzoeksdoelen die we ons als werkgroep
al hadden gesteld. In een paar weken tijd, terwijl er ook nog werkgroep leden op vakantie
waren, is een plan van aanpak geschreven en eind september ingediend. Op 13 november
2019 kwam de uitslag binnen en van de 62 aanmeldingen waren er 14 gehonoreerd waaronder
die van ons. We moesten nog wel even op 28 november pitchen voor een jury. De presentatie
die ik daar voor had gemaakt was veel te lang en moesten Jan en ik net voor het presenteren
nog even halveren, maar uiteindelijk met een goed resultaat.
De werkgroep
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 4 leden, te weten: Tony van Mechelen, Marja van
Buuren, Arjen Berends en Arie-Jan den Heijer. Zoals gezegd was de start van de
werkgroep moeizaam en zijn er wat wisselingen in de bezetting geweest. De eerste en eigenlijk
wel voor de hand liggende vraag die de werkgroep zich stelde was: "kunnen we iets met die
aardwarmte die op ca. 100 meter van onze wijk aan de Leyweg is aangeboord?". Een contact
met de Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) was gauw gelegd en een eerste overleg met de
HAL hielp ons ook direct uit de droom. Als de aardwarmte put in productie gaat (op dit moment
wordt daar aan gewerkt) dan gaat de HAL zijn aardwarmte leveren aan het Haags Warmtenet
en dus kunnen ze die warmte niet aan onze wijk leveren. Wat wel een mogelijkheid zou kunnen
zijn is dat het retour water van de HAL, dat nog wel een temperatuur heeft van ca. 40 gr C en
anders weer terug in de grond wordt geïnjecteerd, gebruikt kan worden voor een lage
temperatuur (LT) warmtenet in onze wijk. En daarmee hadden we direct ons eerste
onderzoeksproject te pakken.
Voordat we nog wat termen en zaken verder uitleggen willen we eerst nog even duidelijk maken
wat we ons als werkgroep ten doel hebben gesteld.
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· De werkgroep heeft zich als doel gesteld om ons als wijk voor te bereiden op de
transitievisie van de gemeente Den Haag (eind 2021), zodat we daar t.z.t. adequaat
op kunnen anticiperen en ook alvast eventuele alternatieve oplossingen hebben
onderzocht.
· De werkgroep focust zich daarbij op alternatieven voor gas waarbij het collectief een
noodzaak is om deze te realiseren.
Dit laatste punt willen we even toelichten. Er zijn allerlei alternatieven voor gas te bedenken
waar je als individuele huiseigenaar voor kunt kiezen of, die je collectief met een aantal buren of
met de hele wijk kunt organiseren, maar daarbij is het collectief geen noodzaak.
Bijvoorbeeld: iedere huiseigenaar kan er voor kiezen om zijn huis te gaan verwarmen met een
warmtepomp en/of met een zonneboiler of met een elektrische cv-ketel of met infrarood
verwarming of .... Daar kan je individueel voor kiezen of collectief, maar het collectief is hierbij
geen noodzaak. Ook zijn er allerlei isolatie, renovatie en andere energiebesparende
maatregelen denkbaar die je als individuele woningeigenaar kunt ondernemen en die ook zeer
nuttig zijn, maar ook daarbij is het collectief geen noodzaak.
De werkgroep focust zich echter op die alternatieven voor gas waarbij het collectief wel
een noodzaak is omdat je daar als individuele woningeigenaar gewoon niet voor kunt kiezen.
Bijvoorbeeld: je kunt nu als individuele woningeigenaar niet besluiten om je woning aan te
sluiten op het Haags warmtenet, want dat is er nog niet in onze wijk. Ook kan je er niet voor
kiezen om je woning te verwarmen met de aardwarmte van de Leyweg of met waterstof in
plaats van aardgas door je gasleidingen. Dat zijn oplossingen die alleen collectief te realiseren
zijn.
Haags Warmtenet
Al een aantal keren is het Haags Warmtenet genoemd. Wat is dat?
In uw woning heeft u zeer waarschijnlijk centrale verwarming (CV). Een Cv-installatie bestaat uit
een (gas) Cv-ketel met pomp, cv-leidingen die onzichtbaar door vloeren en muren lopen en
radiatoren. Deze hele installatie is gevuld met water. De Cv-ketel warmt het water op naar 60 tot
90 gr C. Het hete water wordt door de pomp van de Cv-ketel door de leidingen naar de
radiatoren getransporteerd en die radiatoren geven de warmte van het hete water weer door
aan de lucht in uw woning.
Het Haags Warmtenet (in de volksmond Stadsverwarming) is ook een soort Cv-installatie, maar
dan in het groot. Ook deze installatie is gevuld met water. Er zijn meerdere Cv-ketels
(warmtebronnen) op verschillende locaties verspreid over de stad. De leidingen lopen
onzichtbaar onder de bestrating door en bij de aangesloten woningen wordt de warmte via een
aflever set/warmtewisselaar aan de Cv-installatie van de woning geleverd.
Op de hoek van de Leyweg/Zuidwoldestraat staat o.a. een dergelijk Cv-ketel van het
warmtenet. Het Haags Warmtenet wordt nu nog verwarmd door gasgestookte Cv-ketels, maar
het mooie is dat er ook andere warmtebronnen op aangesloten kunnen worden. Op korte
termijn wordt de aardwarmte van de HAL er als warmtebron op aangesloten en op de langere
termijn is het de bedoeling om ook restwarmte van de industrie in Rijnmond als warmtebron te
gebruiken.
De transportleidingen van het Haags Warmtenet lopen o.a. onder de bestrating van de
Zuidwoldestraat, dus pal langs onze woonwijk. Het Haags Warmtenet is een zogenaamd
Midden Temperatuur (MT) warmtenet, wat betekent dat de temperatuur van het water ca. 70 gr
C is. Als werkgroep willen we in ieder geval onderzoeken wat het betekent, wat de
consequenties zijn, als we onze wijk zouden willen aansluiten op dat warmtenet.
Aardwarmte
En dan nu iets over de Haagse Aardwarmte aan de Leyweg (de HAL, haagseaardwarmte.nl).
Het is inmiddels al weer 10 jaar geleden dat er aan de Leyweg naar aardwarmte is geboord.
Maanden lang is met een enorme boorinstallatie kilometers onder de grond naar warm water
geboord. Toen er eenmaal warm water was aangeboord brak de crisis uit, ging alles en
iedereen failliet en tot op de dag van vandaag is de aardwarmte put nog steeds niet in
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productie! De planning is nu dat medio 2020 de put in productie gaat en dan zijn warmte gaat
leveren aan het Haags Warmtenet. De HAL gaat dan dus fungeren als een warmtebron voor
het Haags Warmtenet.
Zoals ik in het voorgaande al had genoemd heeft de werkgroep een overleg gehad met de HAL
om te vragen in hoeverre onze wijk gebruik zou kunnen maken van de aardwarmte. De
conclusie van dit overleg was dat de aardwarmte niet aan onze wijk geleverd kan worden
omdat de HAL al een contract heeft voor levering van aardwarmte aan het Haags Warmtenet.
Wat tijdens dat overleg wel als optie werd genoemd is dat het retour water van de HAL, dat
anders weer terug de grond in gaat, wordt gebruikt voor een Lage Temperatuur (LT: ca. 40 gr
C) warmtenet in onze wijk. Als werkgroep willen wij gaan onderzoeken of deze optie realistisch,
haalbaar en betaalbaar is.
De Challenge
De challenge van de gemeente Den Haag is al een paar keer genoemd en bij deze willen wij
die nog eens nader uitleggen. Zoals gezegd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de
gemeentes voor het realiseren van het Klimaatakkoord. Om de burgerparticipatie te
bevorderen, de bewoners te activeren en te enthousiasmeren voor het halen van de
klimaatdoelen heeft de gemeente Den Haag (en vele andere gemeentes) een challenge
uitgeschreven. Door deel te nemen aan deze challenge komt er geld beschikbaar voor het
realiseren van de onderzoeksprojecten die we als werkgroep hebben bedacht. In het plan van
aanpak wat we hebben ingediend voor de challenge hebben we
4 onderzoeksdoelen voorgesteld:
1. Aansluiten op het Haags Warmtenet (MT)
2. Een LT warmtenet in de wijk dat wordt gevoed door het retour water van de HAL
3. Waterstof
4. Warmte koude opslag d.m.v. zonnecollectoren en een buffervat in de grond (ecovat)
De eerst twee onderzoeksdoelen zijn het meest realistisch en hebben we dan ook in dit stukje
al toegelicht en daar is dan ook onze focus op gericht.
Vanuit de challenge krijgen we ook hulp en advies voor het realiseren van onze doelen en
zodoende zijn we in contact gekomen met de Haagse Hogeschool (HHS). Het ligt in de
bedoeling om samen met studenten van HHS de eerste twee onderzoeken te gaan starten.
Het zal duidelijk zijn dat door de coronacrisis het werk van de werkgroep er niet makkelijker
door wordt en het initiëren en uitvoeren van de onderzoeksdoelen zal vertragen.
Enquête
Enkele weken geleden heeft de werkgroep een enquête gehouden onder de 158
woningeigenaren in onze wijk. De uitslag en analyse van deze enquête hadden we ook tijdens
de ALV willen presenteren. Die uitslag willen wij u niet langer onthouden en iedereen die zijn emailadres via de enquête heeft doorgegeven zal hier binnenkort bericht van krijgen. Hebt u de
enquête niet ingevuld of uw e-mailadres daarin niet opgegeven, dan kan dat alsnog door een
mailtje te sturen naar energietransitie.fnp@gmail.com met als onderwerp "uitslag enquête".
De analyse van de enquête zullen wij met u doornemen zodra er een ALV is.
Nou wij dachten even een stukje te schrijven over onze werkgroep, maar het is uiteindelijk een
heel verhaal geworden, maar het leek ons belangrijk om toch een aantal zaken goed uit te
leggen en wij hopen dat we daar in geslaagd zijn. Ook hopen wij dat er misschien nog een paar
mensen uit de wijk met ons mee willen denken in de werkgroep, want wat extra capaciteit
kunnen we wel gebruiken. Stuur een mailtje naar energietransitie.fnp@gmail.com als u
interesse heeft.
Zodra er een nieuwe datum van de ALV bekend is zullen u daar verder bijpraten.
Met vriendelijke groet,
Nieuwsflits VVE-FNP
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Namens de werkgroep energietransitie,

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Jan Raateland
Robin Alderliesten
Henk Grijspaardt
Rob Keehnen
Anne van IJsselstein

Communicatie
WhatsAppgroep FNP
Aanmelden
Wilt u aansluiten bij de Whatsapp-alertgroep van de wijk, maak dan uw belangstelling kenbaar
bij de beheerder via hgrijspaardt@hotmail.com met vermelding van uw naam, adres en 06
nummer.

Facebook pagina FNP
Er is een besloten groep op facebook voor onze wijk. Inmiddels zijn meer dan 133 personen lid
van deze groep en kunnen daar gezellig met elkaar facebooken maar ook leuke mededelingen
plaatsen.

Belangrijke contactgegevens
Wijkagenten Adnan Durmus en Dennis Graper

0900-8844

Klachten over Schoon, Heel en Veilig

14070 of ga naar www.denhaag.nl/home/contact.htm en
maak zelf een melding via ‘Melding openbare ruimte’

Handhavingsteam

070 - 3535830

Gemeentelijk Contact Centrum

contactcentrum@dsb.denhaag.nl, telefoon 14070

Bestuur VVE-FNP

bestuur@vve-fnp.nl

AED

Deze hangt bij Constance Gelderblomlaan 1
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Bijlage

Enquête energieverbruik FNP
Respons: 88 ingevulde enquêtes (= 56 % van het aantal woningen)
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Andere maatregelen dan in de vraag hier boven:
respons op deze vraag: 14

- zonnepanelen verwijderen, levert niets op
- Vloer is al geïsoleerd
- Vloerverwarming ipv radiatoren
- Ik wil eerst een aantal ontwikkelingen afwachten en ben daarnaast benieuwd wat hierin - bijvoorbeeld - een
collectieve aanpak als wijkbewoners ons kan opleveren.
- Al diverse maatregelen getroffen (zonnepanelen, nieuw HR glas beneden en zolder, energie bewuste CV ketel,
nieuwe mechanische ventilatie, zolder geïsoleerd)
- O.a. Folie achter de radiatoren
- nvt
- wellicht nog uitbreiding zonnepanelen in combinatie met elektrische boiler dan minder gas, radiatorfolie en als cv
het begeeft wellicht elektrische verwarmingspanelen (infrarood) wanneer warmtenet er niet is. Warmtepomp
rendementen vallen tegen en maken teveel lawaai, liever een warmtenet bijv. dmv centrale warmte/koude
opslag
met warmtepomp in de wijk (bijvoorbeeld naast dat lelijke ketelhuis)
- Om eerlijk te zijn heb ik er nog niet zo over nagedacht, maar in de komende jaren willen we zeker een en ander
aanpassen. Op zeer korte termijn niet.....
- Op dit moment nog geen volledig beeld van alle mogelijkheden. Afwachten op technische ontwikkelingen.
Hardlopers zijn vaak doodlopers
- ...want een groot deel van genoemde “gewone” maatregelen heb ik al getroffen
- Verder afwachten tot de ontwikkelingen verder zijn.
- Heb al de Eneco WarmteWinner (hybride warmtepomp met CV Ketel)
- hangt van de nieuwe uitvindingen af, b.v. koolwaterstof (*)
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20 Overige informatie die u kwijt wilt met betrekking tot de energietransitie
respons op deze vraag: 26

- Geen zaak voor de VVE
- Geen haast!! Er vinden nog steeds positieve nieuwe ontwikkelingen plaats met een hoger
rendement.
- Onze kennis mbt technische en financiële energietransitie schiet te kort. Wij staan open voor
informatie van deskundigen, waardoor wij in staat gesteld worden afgewogen beslissingen te
nemen.
- technisch
- Wat techniek.
- Ik zou individuele oplossingen als een warmtepomp willen vermijden. Geluidoverlast neemt dan
toe en het uitzicht in de wijk wijzigt in negatieve zin. Hybride oplossingen leiden niet tot een
gasloze oplossing.
- op dit moment is er weinig informatie bij ons bekend over alternatieven en wat alles betekent;
wat gevolgen zijn; wat kosten zijn; wat toekomst brengt;
- Ik heb gezien in de nieuwsflitsen dat er al initiatieven op zijn gestart en ben blij dat deze enquête
is opgesteld om de bewoners te betrekken. Het zou wat mij betreft fijn zijn te weten wat de weten regelgeving is mbt het beleid naar een CO2 neutraal Den Haag (wat moet op dit gebied) en wat
is de wens van onze wijkvereniging (Nice to have/wish van het bestuur en de bewoners van onze
wijk). Dit om een besluit te kunnen nemen op basis van feiten. Bedankt voor het goede initiatief!
- Ik kan niet goed de keuze maken tussen warmtepomp, warmtenet of andere oplossingen.
Daarvoor weet ik er te weinig van. We wonen naast een aardwarmte fabriek, vandaar mijn
antwoord. Wij zijn bezig met zonnepanelen, dus ons dak is dan niet meer beschikbaar. Wat
betreft de investeringen: ik vind het moeilijk een bedrag of limiet aan te geven, daarvoor weet ik
er nog te weinig van.
- "Er is geen acute noodsituatie. De beste maatregel is volgens mij op dit moment is wachten en de
tijd nemen zodat innovatieve oplossingen kunnen rijpen danwel kunnen worden beproefd op
effectiviteit en efficiency. Nu voorop lopen zal kapitaalvernietiging in de hand werken en tot nog
veel hogere kosten leiden. Een voorbeeld: de warmtepomp en aardgasprijs proeftuin in Zutphen
hebben tot rechtszaken geleid die Vitens, de project verantwoordelijke, nu verplichten tot grote
schade vergoedingen richting de bewoners die nu al jaren in de kou zitten en hun energierekening
tot astronomische hoogten hebben zien stijgen doordat ze aanvullende maatregelen in de vorm
van extra verwarmingsinstallaties hebben moeten treffen. Ze hebben daar spijt als haren op het
hoofd dat ze daar zijn gaan wonen. Dit zijn de pioniers en die hebben het nooit makkelijk.
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De vereniging is ook te vinden op internet: www.vve-fnp.nl

- Trap er niet in als FNP en gebruik je verstand als je tijd hebt. En die tijd is er. Dat gaat meerdere
dingen duidelijk maken. Naast de technologie gaan we ook zien of het echt gaat opwarmen. Op
dit moment is daar namelijk nog niet echt sprake van zo laten de waarnemingen zien. Ook de
stijging van de zeespiegel die 10 jaar geleden werd voorspeld heeft zich niet laten zien. Dat is het
mooie aan het klimaat. Het is gewoon te meten en te zien. Laat je niet gek en arm maken."
- nvt
- De energietransitie is iets waar ik totaal niet achter sta. Maar, zoals altijd met dit soort zaken, ook
ik word hierin meegesleurd. En dan kan men dit soort zaken maar het best collectief aanpakken.
- Energietransitie levert uiteindelijk geld op, mijn zonnepanelen zijn al zeer rendabel. Dus gezond en
verantwoord ondernemerschap: iedereen wordt er beter van!
- Interessant om te horen wat de mogelijkheden in een collectief zijn in onze wijk. De aardwarmte
staat voor de deur. Is dat een optie? Verder weet ik te weinig van verschillende opties om daar
een keuze dan wel mening over te vormen. Ik laat me graag informeren.
- Zou voor deelnemers geld op moeten leveren, bijvoorbeeld volledige 100 % subsidie voor
zonnepanelen. Geen onbetrouwbare overheid met telkens wisselende regelgevingen.
- Zoals eerder gesteld, de ontwikkelingen gaan razendsnel. Ik zie nu alleen maar projecten
mislukken (te koud, te duur, wurgcontract van een energieleverancier etc.). Ik geef de voorkeur
aan langzaamaan en niet vooraan lopen met alle (financiële) risico’s van dien.
- De huidige initiatieven zijn mijn inziens te summier en worden bepaald door grote commerciële
bedrijven. We staan aan de vooravond van mooie ontwikkelingen, echter vinden die plaats op het
niveau van startups en universiteiten. De gevolgen, zoals afval, straling, etc. zijn nog niet duidelijk.
Daarnaast worden de risico's neergelegd bij de consument.
- Al vele jaren aardwarmte vlak bij ons. Kunnen we daar niet op aansluiten?
- Graag eerst onderzoek naar direct renderende oplossingen zonder hoge investeringen
- Ik vind het onzin dat we geen gas meer zouden mogen gebruiken
- "nogmaals: onderzoeken hoever de ontwikkeling is van de koolwaterstof-ketel (*).
- Deze enquête telt voor 2 personen. Mijn man denkt er precies zo over !!!!!!!!!!!!"
- Ik heb totaal geen verstand hiervan. Graag zou ik uitleg over willen hebben. Ik merk dat het ons
heel veel moeite kost om energieverbruik naar beneden te halen. De wisselende
werkomstandigheden maken het er niet makkelijker op.
Energietransitie levert uiteindelijk geld op, mijn zonnepanelen zijn al zeer rendabel. Dus gezond en
verantwoord ondernemerschap: iedereen word er beter van!
- Ik heb gezien in de nieuwsflitsen dat er al initiatieven op zijn gestart en ben blij dat deze enquête is
opgesteld om de bewoners te betrekken. Het zou wat mij betreft fijn zijn te weten wat de wet- en
regelgeving is mbt het beleid naar een CO2 neutraal Den Haag (wat moet op dit gebied) en wat is
de wens van onze wijkvereniging (Nice to have/wish van het bestuur en de bewoners van onze
wijk). Dit om een besluit te kunnen nemen op basis van feiten. Bedankt voor het goede initiatief!
- op dit moment is er weinig informatie bij ons bekend over alternatieven en wat alles betekent; wat
gevolgen zijn; wat kosten zijn; wat toekomst brengt;
- Al vele jaren aardwarmte vlak bij ons. Kunnen we daar niet op aansluiten?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) in plaats van “koolwaterstof” wordt hier (waarschijnlijk) “waterstof” bedoeld.
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