
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECEMBER 2020 

Beste buurtbewoner, 
Via deze nieuwsbrief houden wij alle bewoners op de hoogte over de 
ontwikkelingen rondom het warmtenet in onze wijk. Coöperatie WOW 
maakt zich sterk om een warmtenet in de Benedenbuurt aan te leggen. Met 
dit warmtenet kunnen we onze wijk duurzaam en zonder gas verwarmen. 
Al 123 bewoners zijn lid van de coöperatie. Wil je ook aansluiten? Kijk dan 
op www.cooperatiewow.nl. Daar vind je ook de vorige nieuwsbrieven.  
 
 
BLOEIEN DOEN WE SAMEN; EEN GROEIKAART VOOR JOU 

Deze groeikaart symboliseert hoe we ook dit afgelopen jaar 
samen gegroeid zijn en gebloeid hebben.  Samen blijven we 
ons sterk maken voor de aanleg van een warmtenet in onze 
wijk. De gemeente, de Woningstichting en de coöperatie 
doen dat het liefst samen met zoveel mogelijk bewoners en 

leden. Namens alle partijen bieden we je daarom graag deze groeikaart aan en 
kijken we ook volgend jaar weer uit naar een bloeiend en boeiend jaar. 
 

TERUGBLIK THEMA AVOND EN ALV 25 NOVEMBER JL  
Bestuur en projectteam vertelden over de voortgang rondom de zoektocht 
naar onze warmtepartner. Daarna, tijdens de ALV, liet 
een aantal leden weten geïnteresseerd te zijn hun 
kennis en expertise in te zetten bij de keuze van de 
finalist. Daar zijn we blij mee. Juist door de 
betrokkenheid van de leden, krijgt de jury namens de 
coöperatie de juiste input zich voor te bereiden op haar taak. Hoe meer ogen, 
hoe meer we zien. Wil je weten hoe de leden kunnen meelezen? Stuur ons een 
mail. Lid worden kan natuurlijk ook. Meld je aan via de website. 
 

VOORTGANG ZOEKTOCHT WARMTEPARTNER 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in oktober is er veel gebeurd. 
Een korte terugblik. 
 
Fase 1 “de voorselectie” 
14 bedrijven hadden zich aangemeld voor de “Beauty Contest”, de zoektocht 
naar de meest ideale warmtepartner. Dat hebben ze gedaan door (schriftelijk) 
antwoord te geven op een aantal vragen. Ook vroegen we ze in deze fase ons 
te laten zien hoe ze omgaan met onze kernwaarden. De jury heeft alle 
aanmeldingen bekeken en besloot dat er 7 kandidaten door konden gaan naar 
Fase 2.  
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De kandidaten zijn: Engie, Wij maken Energie, Innax, Kelvin/Greenspead,  
Inenergie, Greenvis/Eteck  en EnergieSamen/Firan.  
 
Fase 2 “het hoofdtoernooi” 
Op 18 november jl. presenteerden de coöperatie, de gemeente en de 
Woningstichting zich aan deze 7 kandidaten tijdens een online bijeenkomst.  
Alle kandidaten mochten vragen stellen. Deze vragen en antwoorden vind je 
op de website bij het kopje “warmtepartner”. Na deze presentatie zagen 5 
kandidaten mogelijkheden om verder te gaan. 
 
Vervolgens was er ruimte voor een  
1-op-1 kennismakingsgesprek en een gesprek met de  
“spiegelcommissie”. Dit laatste was met name bedoeld om 
vast met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke 
samenwerkingsvormen. Uit deze gesprekken kwamen al 
veel verschillende ideeën over goede samenwerking naar 
voren. We verwachten dat we straks echt kunnen kiezen uit verschillende 
oplossingen. 
 
Iets teruglezen over de zoektocht naar de warmtepartner? In de nieuwsbrief 
van oktober 2020 is er al veel over geschreven.  Je vindt alle nieuwsbrieven op 
de website.  
 

PITCHES KANDIDATEN 
5 kandidaten hebben inmiddels hun voorstellen ingediend.   

Op 13 en 14 januari 2021 presenteren zij hun 
plannen in een zogenaamde pitch. Daarna buigt de 
jury zich hier weer over.  Wil je als bewoner bij de 
presentaties aanwezig zijn en meeluisteren? 

Stuur dan een mail naar warmtenet.ow@gmail.com.  
 

JURY  
De jury beoordeelt bedrijven op hun geschiktheid. In deze jury zitten 
vertegenwoordigers van de coöperatie, de gemeente en de Woningstichting. 

Op donderdag 21 januari a.s. is het definitieve 
juryberaad. Dan kiest de jury de finalist 
waarmee de intentieovereenkomst wordt 
uitgewerkt. Als deze intentieovereenkomst  
af is, wordt deze voorgelegd aan de  
Algemene Leden Vergadering van de coöperatie.  

 

VOOR IN DE AGENDA: THEMA AVOND DINSDAG 19 JANUARI 2021 
Deze avond blikken we terug op de presentaties van de kandidaten. Er is dan 
ook de gelegenheid tot het stellen van vragen. Een uitnodiging voor deze 
avond volgt begin januari aan alle bewoners uit ons mailbestand. 
 
ZET ‘M OP 60 GRADEN 
Dit is een actie van Urgenda die we graag 
onder de aandacht brengen. De meeste cv-
ketels staan op de fabrieksinstelling van 80 
graden, maar werken efficiënter op 60 graden. Deze snelle besparing scheelt 
veel gas, dus CO2. Zonder verlies van comfort en risico op een koude douche. 
Mocht het zelf niet lukken, dan helpen installateurs die zijn aangesloten bij 



 

 

Techniek Nederland en de lokale energie coöperaties je ook graag. Meer 
informatie op www.zetmop60.nl  
 
ENERGIELABEL AANVRAGEN? DOE HET NU 

Huiseigenaren die voor 1 januari 2021 een energielabel 
aanvragen, kunnen veel geld besparen. Nu kan zo’n 
keurmerk nog online worden aangevraagd en dat kost 
gemiddeld € 7,50.  Na 1 januari komt na de aanvraag een 
controleur kijken en dan kan de prijs flink oplopen. Een 
energielabel is verplicht als je je huis wilt verkopen of 

verhuren. Een energielabel is 10 jaar geldig.  
 
52 WEKEN DUURZAAM, DOE JIJ OOK MEE? 
Doe jij ook mee aan 52 weken duurzaam? Een 
initiatief om op een leuke manier mee te werken aan 
een mooiere en schonere wereld en je eigen leven 
stap voor stap duurzamer maken. Een jaar lang een 
kleine verrassende stap en duurzame stap. Lijkt het je wat?  
Kijk op www.52wekenduurzaam.nl  
 
LEEN EEN WARMTECAMERA 

Het energieloket Wageningen leent warmtecamera’s uit 
waarmee bewoners zelf op zoek kunnen gaan naar 
warmtelekken in hun woning. Als je een warmtecamera 
leent word je ‘buurtcontactpersoon’ en mag je hem ook 
doorgeven aan anderen in je straat. Interesse? Stuur 

dan een mailtje naar leida@energieloket-wageningen.nl  
 
NIEUWSRUBRIEK 
In deze rubriek lees je over andere initiatieven in de  Benedenbuurt. Heb je 
zelf een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons gerust weten. 
 

TWEE ELECTRISCHE DEELAUTO’S 

Op 31oktober jl. waren 10 bewoners aanwezig bij de officiële in gebruik 
name van de elektrische deelauto, een Nissan Leaf. Op dit moment 
maken vier huishoudens gebruik van de deelauto. 

Uit de gesprekken met de aanwezigen bleek dat er veel vragen zijn over 
elektrisch rijden en de deelauto. Het plan is er om volgend voorjaar een 
EV-dag te organiseren voor de wijk. Bewoners kunnen zich laten 
informeren over “autodelen” en elektrisch rijden. 

Wil je de auto ook gebruiken? Dat kan. Maak dan een account aan op 
mijn.GoodMoovs.com. De eerste 20 gebruikers krijgen 100 gratis 
kilometers. 

Vanaf begin december is er een tweede auto beschikbaar; een 
elektrische Peugeot 208. 

Geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur een berichtje naar 
wanka.lelieveld@gmail.com  

 
 



 

 

WERKGROEP HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE 
De riolering in ons deel van de Benedenbuurt is oud en moet vervangen 
worden. Voor de gemeente is dit een mooi moment om eventueel 

aanpassingen in de openbare ruimte te doen. 
Denk aan maatregelen rondom biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, verkeersveiligheid.   
 
Een aantal bewoners is een werkgroep gestart 
omdat zij zich intensief willen bezighouden 

met de herinrichting van onze wijk. Zij willen graag zelf het voortouw 
nemen i.p.v. de plannen van de gemeente af te wachten. Inmiddels is er 
een constructief gesprek tussen de gemeente en deze werkgroep 
geweest. Wil je daar meer over weten? Stuur een mail naar 
lian_kasper@hotmail.com   

 

 
 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2021 


