
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste buurtbewoner, 
Alweer de 3e nieuwsbrief van dit jaar. Er gebeurt veel in de Benedenbuurt 
Het besef dat onze buurt op een andere manier met energie kan omgaan 
krijgt steeds meer vorm. Duurzamer en beter toegerust op de toekomst. 
Lees deze nieuwsbrief, dan ben je helemaal op de hoogte van wat er speelt. 
 

COOPERATIE WARMTENET OOST WAGENINGEN 
Het is je vast niet ontgaan. Om alle belangen rondom het wonen zonder gas 
goed te behartigen, is een coöperatie opgericht. Met de naam Coöperatie 
Warmtenet Oost Wageningen, kortweg WOW. Inmiddels heeft deze coöperatie 
105 leden. Samen staan we sterk. De coöperatie bestaat uit bestuur, project 
team en een aantal werkgroepen. Lid worden van de coöperatie? Dat kan. 
Verderop in deze nieuwsbrief lees je daar mee over.  
 

WEBSITE LIVE 
Neem gauw een kijkje op www.cooperatiewow.nl. Hier vind je vanaf nu alle 
relevante informatie over de coöperatie, lees je leuke artikelen en staat de 
agenda met activiteiten. Ook kan je hier de verslagen van de vergaderingen 
vinden. Als je lid bent is er een apart ledenportaal. Vraag je inlog aan via 
warmtenet.ow@gmail.com  
 

BESTUUR EN PROJECTTEAM 
 

 
Van links naar rechts: 
Robert Jan Geerts, Joris Fortuin,, Ronald van Dokkum, Wanka Lelieveld, Theo de 
Bruijn, Annelien van der Meer, Dorothe Jacobs, Nel Tiemens en Lilian Oostveen.  
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Joris, Annelien, Ronald, Nel en Dorothé vormen het bestuur. Zij vergaderen 
samen met het projectteam (Wanka, Theo, Robert Jan en Lilian) 1 x per twee 
weken in de kijkwoning . Alle verslagen van deze vergaderingen zijn terug te 
vinden op www.cooperatiewow.nl bij het ledenportaal.  

KIJKWONING 
De Woningstichting heeft aan de Kamperfoelielaan 40 
een woning ter beschikking gesteld aan de coöperatie. 
Deze woning wordt voor tenminste de komende 8 
maanden gebruikt om de bewoners te informeren 
over de warmtetransitie.   
Op vaste  momenten is iedereen welkom die iets wil 
zien of horen over wonen zonder gas. Verder kan je 

o.a zien welke soorten isolatie er mogelijk zijn, wat koken op inductie betekent 
en is er informatie over zonnepanelen. De woning wordt ook gebruikt voor 
diverse vergaderingen van bestuur en projectteam 

OFFICIELE OPENING KIJKWONING 3 OKTOBER 16.30  UUR 
 

Zet deze datum vast in je agenda. De woning wordt 
officieel geopend en je kan meedenken via een 
leuke workshop van Nel Tiemens over het logo van 
de coöperatie. Meer informatie volgt op website en 
via brievenbuspost. 
 
 

KLUSSEN IN DE KIJKWONING 
Aan de uitnodiging om te helpen klussen hebben 5 bewoners gehoor gegeven. 
Samen met het projectteam is er hard gewerkt. Dat was fijn, want vele handen 
maakten licht werk. De muren zijn geschilderd, er is schoongemaakt en de 
voortuin is onkruidvrij gemaakt. Heel erg bedankt voor jullie hulp.  
 

  

   
 
Marian, Wanka, Tessa, Joep en Robert Jan aan het schilderen; Lenie in de 
tuin en met elkaar een hapje eten tussendoor. 
 



 

 

WIJKBIJEENKOMST 4 JULI. 
Donderdag 4 juli jl. was er een wijkbijeenkomst in Ons Huis De hoge 
temperatuur weerhield zeker 80 bewoners er niet van om naar de 
bijeenkomst te komen. Wethouder Anne Jansen, Annelies Barnard van De 
Woningstichting en Annelien van der Meer van de coöperatie gaven nogmaals 
het belang van een samenwerking tussen alle partijen aan. Wanka Lelieveld en 
Theo de Bruijn gaven een presentatie en daarna konden de aanwezigen 
vragen stellen. Vanaf 20.30 uur was er ruimte voor  meer specifieke vragen 
aan de gemeente, de Woningstichting of de coöperatie. Voor een compleet 
verslag van de avond, kijk op:  www.cooperatiewow.nl  
 

 
 

WONINGBEZOEKEN 
Afgelopen voorjaar zijn 25 woningen bezocht met een energieadviseur. 
Tijdens het bezoek hebben we vragen en zorgen van bewoners 
geïnventariseerd. Er is o.a. gekeken naar mogelijkheden om de woningen aan 
te sluiten op het warmtenet. Daarnaast hebben we beter zicht gekregen op de 
ambitie van bewoners om hun woning (in de toekomst) beter te isoleren. Alle 
informatie heeft RHDHV gebruikt in hun onderzoek. 
 
Nog niet alle bewoners die zich hebben opgegeven voor een woningbezoek 
hebben we bezocht. Dat gebeurt de komende maanden. 
 

STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK DOOR ADVIESBUREAU RHDHV 
Op dit moment is het adviesbureau RHDHV nog druk bezig met het onderzoek. 
Dit in opdracht van de gemeente, de Woningstichting en de coöperatie. Dit 
onderzoek gebeurt om te kijken of de plannen voor een eigen warmtenet ook 
echt haalbaar zijn.  Dus financieel (kunnen we het betalen en wat betekent dit 
dan voor de bewoners) als ook technisch. Langzaam worden er steeds meer 
details duidelijk. De verwachting is dat RHDHV voor het einde van het jaar het 
onderzoek afrondt. Vanzelfsprekend praten we je dan weer bij. 
 

SPOUWMUURISOLATIE 
Inmiddels hebben zich 14 bewoners aangemeld bij het initiatief van Marianne 
van Loo om samen op te trekken rondom spouwmuurisolatie.  Dat is mooi, 
want de samenwerking tussen buren zorgt ervoor dat het voorwerk nu 
gedaan is. Er is een leverancier gevonden; TKE uit Ede. Met hen is een scherpe 
prijsafspraak gemaakt. Uitvoering vindt plaats voor de winter 
 
Wil je nog mee doen met deze ronde? Stuur dan een mail naar Marianne via 
mvloo@hccnet.nl., 06-19934668. Zij brengt je dan in contact met TKE.   
 



 

 

SUSIDIE ENERGIEBESPARING IN EIGEN HUIS (SEEH) 
Ben je woningeigenaar en heb je tenminste twee energiebesparende 
isolatiemaatregelen uitgevoerd na 15 augustus? Kijk dan snel op rvo.nl. Dit 
is de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland. 
De SEEH is er voor eigenaar én bewoner en  loopt vanaf 15 augustus 2019 tot 
en met 31 december 2020. Dit betekent dat je subsidie kan aanvragen voor 
maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.  
 

ACTIE ZONNEPANELEN  
Nog geen zonnepanelen op je dak? Doe dan mee met de zonnepanelenactie 
2019-2020 van de gemeente. Zo koop je zonnepanelen zonder zorgen en weet 
je zeker dat je een betrouwbare partij treft en een lage prijs betaalt. Kijk voor 
meer informatie op wageningenduurzaam.nl/zon 
 

 

LID WORDEN? 
Op dit moment telt de coöperatie 105 leden/huishoudens.  Het ledenaantal 
blijft groeien. Dat is prettig, want samen staan we sterk. 
Wil je ook meehelpen en meebeslissen over de plannen? Wil je goed 
geïnformeerd blijven?  
 
Word dan lid en geef je op door een mail te sturen aan 
warmtenet.ow@gmail.com. Vermeld naam, adres, email en telefoonnummer. 
De contributie voor 2019 is vastgesteld op € 10,- 
 
 
 


