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Inleiding: door de voorzitter

Beste mensen,

Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel veranderd in onze belevingswereld, gelukkig
kunnen we weer vrij bewegen zonder mondkapjes en allerlei regels waar we ons aan
moeten houden maar zitten we inmiddels wel in een energiecrisis die ons weer eens
confronteert met onze energie afhankelijkheid. Iets wat tot voor kort vanzelfsprekend was
is dat ineens niet meer en zien we dat veel bewoners in de problemen komen door de
extreme prijsverhogingen.
Gevolg is dat we veel meer aanvragen krijgen voor een energie advies en op de zaterdagmiddagen is het
aanmerkelijk drukker in ons centrum. Helaas kan onze capaciteit aan adviseurs dit tempo niet volgen en
hebben we met pijn in het hart de aanvragen voor een energie profiel tijdelijk on hold moeten zetten. Vandaar
nogmaals de oproep aan onze leden die interesse hebben om opgeleid te worden als adviseur om zich bij ons
te melden info@veldhovenduurzaam.nl
Goed nieuws is dat we inmiddels meer dan 500 leden hebben, een mooie mijlpaal en we zorgen voor een
kleine duurzame attentie voor de gelukkige.
Maandag 10 oktober was de schooldag van de duurzaamheid en daar mocht VD natuurlijk niet ontbreken. Op
3 locaties konden onze vrijwilligers aan de slag om het belang van duurzaamheid uit te leggen aan 8-en 9
jarigen. Voorwaar geen sinecure, leg een 8-jarige maar eens uit wat duurzaamheid is. Prachtig om de reacties
te horen en de vindingrijkheid van die jongens en meiskes om met deze materie om te gaan. Van mij mag dit
volgend jaar weer.
Belangrijk onderwerp is schaalvergroting, hoe kunnen we meer bewoners bereiken? Het keukentafelgesprek
blijkt in de praktijk de beste manier om bewoners vooruit te helpen bij het verduurzamen van hun woning en
dat hebben we al bij meer dan 800 woningen gedaan. Probleem is dat dit veel capaciteit kost van onze
adviseurs en is het onmogelijk om alle 20.000 gezinnen in Veldhoven op korte termijn te bezoeken.
Prioriteit heeft dan ook het uitbreiden van onze groep met adviseurs en wordt er door de Gemeente weer een
wervingsactie gestart voor energie coaches. Wat is het verschil met onze adviseurs? Bij VD werken we op
vraag, als een bewoner zijn huis wil aanpakken kan hij/zij een beroep op ons doen en krijgen ze advies op
maat. Nadeel is dat we de groep die niet van ons weet of niet weet hoe dit te doen buiten beeld blijft. De
coaches zijn veel laagdrempeliger en gaan meer de wijk in. Ze werken nauw samen met ons en wij voorzien
ze van alle kennis en geven directe ondersteuning waar nodig.
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Daarnaast zijn we zoals ook al aangegeven in de vorige nieuwsbrief samen met de Gemeente bezig met een
wijk aanpak. Dit krijgt steeds meer gestalte en we zijn aangenaam verrast door de reactie uit de wijken.
Doordat wijkbewoners zich in willen zetten voor hun wijk wordt het ook voor ons eenvoudiger om meer
bewoners te bereiken. Verderop in deze nieuwsbrief een samenvatting over de vorderingen in deze pilot
wijken.
Aangezien dit de laatste nieuwsbrief is voor dit jaar wil ik u alvast fijne feestdagen toewensen en de beste
wensen voor het nieuwe jaar.
Ton Knaapen,
Voorzitter Veldhoven Duurzaam

Besparen met buren in ‘t Look
Op verschillende plekken in ’t Look stond de Nationale Burendag in het teken van energie besparen. Een
aantal buren aan de Pottenbakker maakte een blowerdoor test bij één van de woningen mee. Zo kregen zij uit
eerste hand de lessen mee voor hun woningtype. Ook konden ze direct vragen stellen over hun eigen situatie
aan huisfluisteraar Lars Boelen, Laurens van Thiel (Veldhoven Duurzaam) en Rik van Berkel (Regionaal
Energieloket). Als klap op de vuurpijl werd er volop onderling ideeën uitgewisseld en hulp aangeboden tussen
de buren. Mooi wat buren voor elkaar kunnen betekenen!
Dezelfde avond werd een inhoudelijk sausje gegoten over de buurtbarbecue van de Verver en de Bleker,
georganiseerd door wijkplatform ’t Look. Het eerste uur werd namelijk gewijd aan energie besparen. Zo gaf
één van de buren een presentatie met inzichten uit een eerdere woningtest. Verder deelden buren die al iets
hadden aangepakt hun ervaringen. Ook was er iemand aanwezig vanuit zowel Veldhoven Duurzaam als de
gemeente om vragen te beantwoorden.
Wil je ook met je buren aan de slag met dit onderwerp? Laat het dan weten via wijkplatformtlook@gmail.com
Dan kijken we samen naar de mogelijkheden om jullie verder te helpen.
Samen met een groep enthousiaste buurtgenoten komen we geregeld bij elkaar om kennis uit te wisselen en
nieuwe buurtactiviteiten op te zetten. Wil je meedoen met deze buurtsessies?
Stuur ook dan een bericht naar wijkplatformtlook@gmail.com
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Infomiddag Heikant-Oost
Op zaterdag 5 november organiseren buurtgenoten in Heikant-Oost samen met Veldhoven Duurzaam, het
Energieloket en de gemeente een infomiddag. Je kunt er terecht voor informatie en advies voor het maken
van je plan voor je woning en hoe je doe het zelf klussen aanpakt. Daarnaast is er informatie te vinden over
maatregelen die voor veel huizen in Heikant-Oost toepasselijk zijn. Het tijdstip en de locatie worden nog
bekend gemaakt. Houd de buurtpagina in de gaten voor meer informatie.
Zie jij ook kansen om samen in Heikant aan de slag te gaan met energie besparen? Dat kan! Er is altijd ruimte
om je ideeën te delen en/of om mee te doen met het buurtinitiatief. Stuur een bericht naar
heikantoost@veldhovenduurzaam.nl.

Keuzehulp moeilijke maatregelen
Uit de warmtescans van afgelopen jaar bleek dat bij veel woningen in Heikant-Oost en ‘t Look het glas en
kozijnen aan vervanging toe zijn. Ook het dak kan op veel plekken beter geïsoleerd worden. Maar er zijn veel
manieren om deze maatregelen aan te pakken. Hoe weet je dan wat voor jouw situatie een goede keuze is?
Samen met enkele inwoners van deze buurten ontwikkelen Veldhoven Duurzaam en de DoeTank
https://doetankontzorging.nl/ontzorging-van-particuliere-woningeigenaren een keuzehulp. Wat we in deze
buurten leren, delen we vervolgens in heel Veldhoven.

Coöperatie KempenStroom

KempenStroom heeft inmiddels 154 leden en we blijven ons best doen om meer mensen enthousiast te maken
voor Coöperatie KempenStroom. Zoals we eerder al in deze nieuwsbrief aangegeven hebben, richt KempenStroom
zich op grootschalige opwekking van duurzame energie, waarbij we streven naar 50% lokaal eigendom. Dus leden
van KempenStroom kunnen financieel participeren in de projecten, en daarmee krijgen zij zeggenschap en kunnen
meedelen in de winst.
Op donderdag 20 oktober heeft KempenStroom de eerste ALV gehouden. Tijdens de ALV werd er veel
informatie over KempenStroom gegeven: het ontstaan van de coöperatie, de lopende projecten, het financieel
deelnemen. De presentatie van de ALV staat nu op de website van KempenStroom, te lezen via deze link

https://www.kempenstroom.nl/categorieen/nieuws/presentatie-alv-20-oktober-2022/
In de presentatie wordt verwezen naar het Jaarprogramma KempenStroom 2022 - 2023. Dit document staat
ook op de website van KempenStroom en is te lezen via deze LINK

https://www.kempenstroom.nl/categorieen/nieuws/jaarprogramma-kempenstroom-2022-2023/
Er staan 2 OnelineEnergie Workshops gepland voor KempenStroom, op ma 31 oktober en do 15 december.
Tijdens deze webinars krijg je meer uitleg over KempenStroom en hoe je financieel kan deelnemen aan de projecten.
Opgeven kan via: https://kempen.op-shop.nl/
Voor alle informatie over KempenStroom, kijk op: www.kempenstroom.nl.
Voor vragen kan je mailen naar info@kempenstroom.nl
Met duurzame groet,
Bestuur Coöperatie KempenStroom
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Zonnepark Welschap

Het gaat goed met Zonnepark Welschap, zowel wat betreft de opbrengst van de opgewekte stroom als
financieel. Tijdens de laatste ALV van mei werd dan ook besloten tot een winstaandeel per paneeldeel. In de
laatste nieuwsbrief van Zonnepark Welschap staat meer informatie over stand van zaken van de coöperatie,
te vinden via deze LINK
Inmiddels zijn alle panelen weer uitverkocht, maar bij interesse is het altijd de moeite waard om op de
wachtlijst te komen staan, omdat er steeds weer panelen beschikbaar komen, bv als mensen verhuizen buiten
het postcoderoos gebied. Inschrijven kan via de website www.zonneparkwelschap.nl

Veldhovense schooldag van de duurzaamheid
Op een 8-tal Veldhovense basisscholen heeft op maandag 10-10-2022 de ‘Veldhovense schooldag van de
duurzaamheid’ plaatsgevonden. Kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben die dag nader kennis kunnen
maken met de verschillende aspecten van duurzaamheid. Ruim 20 maatschappelijke organisaties hebben op
die dag een ruim aanbod van verschillende workshops aan die kinderen aangeboden. Veldhoven Duurzaam
heeft hierbij de volgende twee workshops verzorgd; ‘Gas besparen hoe doe je dat?’ en ‘Hoe schoon is de
lucht thuis?’. Die werden uitgevoerd op twee locaties van basisschool Dick Bruma en basisschol Eigenwijs en
ook op ons informatie centrum in het City Centrum hebben we een tweetal klassen ontvangen.
Beide workshops starten met een algemene introductie waarin allereerst een kort filmpje werd getoond.
Daarin geven kinderen in hun eigen taal antwoord op de volgende drie vragen;
1. Wat als de aarde opwarmt?
2. Hoe kunnen we de aarde redden?
3. Wat als er geen groene energie zou bestaan?
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Hoe denken kinderen over de opwarming van de aarde? - YouTube
Daarna konden de kinderen in een interactief leergesprek hun gedachten bij deze drie vragen naar voren te
brengen.
De kinderen zijn vervolgens op het spoor gezet om zelf thuis iets te kunnen gaan doen ‘om de aarde te
redden’. Daartoe hebben ze samen eerst naar een tweede film gekeken waarin de opwarming van de aarde
door het versterkt broeikaseffect in hun eigen taal wordt uitgelegd. Schooltv: Het broeikaseffect - De aarde
warmt op
Op dat punt aangekomen werden de klassen in 6 groepen van 4 of 5 kinderen opgedeeld.
Drie groepen zijn aan de slag gegaan met ‘Gas besparen hoe doe je dat?’ waarin ze een aantal proefjes
hebben uitgevoerd die duidelijk maken hoe moeilijk het is warmte en koude te voelen. Dat was de opstap om
te gaan meten met een klassieke thermometer en een IR (infra rood) thermometer. Als uitsmijter leerden de
kinderen een IR camera kennen en de bijbehorende plaatjes die je daarmee kunt maken.

De andere 3 groepen met de workshop ‘Hoe schoon is de lucht thuis?’ hebben in een aantal proefjes kennis
gemaakt met het gas koolzuurgas CO2 en hoe je dat gas kunt aantonen. Hierbij werd ook duidelijk dat we dat
gas uitademen. Die uitgeademde hoeveelheid en de gevolgen voor de kwaliteit van de lucht in het klaslokaal,
hebben ze gemeten met een CO2-meter. Die waarden die ze daarmee meten, kunnen ook gebruikt worden
als indicatie van de kwaliteit van lucht in huis. In de toekomst zullen die CO2-meters in alle klaslokalen
verplicht gaan worden. De kinderen zijn met die meter dan ook al op verschillende plekken op school gaan
meten.
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Als toetje en blijvende herinnering hebben we een opname van de hele groep gemaakt met de IR camera en
willen het resultaat afgebeeld op een poster aan de betreffende klassen aanbieden als aandenken aan deze
eerste schooldag van de duurzaamheid.
Hopelijk hebben de kinderen bij de workshops dezelfde positieve gevoelens overgehouden als wij, de
vrijwilligers vanuit Veldhoven Duurzaam en dat het bij de kinderen thuis ook nog aan de orde is gekomen. Ik
denk dat ik namens alle begeleiders kan stellen dat we graag een vervolg willen geven aan deze dag van de
duurzaam.
Piet van den Hurk

Planning webinars
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de webinars, die de komende maande door Veldhoven Duurzaam
worden georganiseerd. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website www.veldhovenduurzaam.nl
Webinars
maand

dag

tijd

onderwerp

Nov.
Nov.

16
28

19:30
19:30

Warmtepomp
Isolatie

Dec.

28

19:30

Isolatie Ventilatie/Kierdichtheid

Vacatures Veldhoven Duurzaam
1. Adviseur Energie Profiel
Door de snel stijgende energieprijzen zien we een enorme toename in aanvragen van bewoners in Veldhoven
voor een energie profiel van hun huis om de goede keuzes te kunnen maken hoe hun huis te verduurzamen.
We zoeken daarom vrijwilligers om hen daarbij te helpen:
Als Adviseur Energie Profiel vind je het leuk om je kennis te delen met andere bewoners.
Je leidraad is een Energie Profiel formulier dat je samen met bewoners invult tijdens een huisbezoek: hierin
komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij het energie verbruik van de woning. Zo leren de bewoners
hun huis beter kennen, welke maatregelen het meest zinvol zijn en waar ze op moeten letten bij het contact
met installateurs.
Je hebt affiniteit met techniek en je kunt gaandeweg en in je eigen tempo veel leren van de andere vrijwilligers
in onze vereniging: samen verzamelen we namelijk kennis van alles wat met duurzaamheid in en rond de
woning te maken heeft. Wij geven adviezen over Isolatie & ventilatie, zonnepanelen, warmtepompen, het
inregelen van de CV installatie en energie opslag.
De hoeveelheid tijd die je hieraan wilt besteden bepaal je zelf en ook de afspraken met bewoners plan je zelf.
2. Adviseur Zonnepanelen
Veldhoven Duurzaam is een vereniging die zich inzet om het gebruik van zonnepanelen te bevorderen.
Veldhoven Duurzaam bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die je graag wil verwelkomen ter
versterking van het team.
De adviseur maakt samen met de bewoners een rapport van alle aspecten die een rol spelen bij het
installeren van zonnepanelen. Er wordt afgestemd wat er mogelijk is rekening houdend met de wensen van de
bewoner en de mogelijkheden van de woning.
Veel mensen willen graag zelf hun energie opwekken en minder elektra verbruiken. Wij helpen ze daarbij en
bereiden ze voor op het contact met de installateurs. We gaan op bezoek bij mensen thuis en bespreken hun

-6-

www.veldhovenduurzaam.nl

situatie en mogelijkheden. Je hoeft geen ervaring op dit terrein te hebben en je krijgt alle tijd om je in te leren
in de materie. Jouw advies kan voor mensen het verschil maken tussen een goede of slechte ervaring.
De hoeveelheid tijd die je hieraan wilt besteden bepaal je zelf en ook de afspraken met bewoners plan je zelf.
Wij vragen van de kandidaat een affiniteit met techniek, maar belangrijker is nog het vermogen om aan
burgers uit te leggen wat een en ander voor hen te betekenen heeft.
Een gedegen training in een kleinschalige organisatie wordt verzorgd.
3. Adviseur PR - Communicatie
Veldhoven Duurzaam houdt zich bezig met kennis verzamelen over duurzaamheid in en rond de woning, en
die kennis delen van “Hoe maak ik mijn woning toekomstbestendig” met en voor de bewoners van Veldhoven.
Beschik je over goede communicatieve vaardigheden, kun je wervend schrijven en/of ben je een social media
expert en wil je meewerken aan het promoten van Veldhoven Duurzaam dan is deze functie misschien wat
voor je. De werkzaamheden worden grotendeels vanuit huis uitgevoerd. De hoeveelheid tijd die je hieraan wilt
besteden bepaal je zelf.
Taken en werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Het bijhouden van nieuws via Social media kanalen zoals Facebook, Twitter etc.
Het maken van persberichten.
Het plaatsen van mededelingen en nieuws op de website van Veldhoven Duurzaam.
Het maken van een digitale nieuwsbrief voor onze leden en vrijwilligers.
Het bijhouden van informatie over de vereniging.
Het meedenken over herinrichting van de website.

Spreekt het werk van een van de bovengenoemde vacatures van Veldhoven Duurzaam je aan?
Perfect!
Dan komen we graag met jou in contact.
E-mail ons en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Contactpersonen Vacatures:
Voor vacature 1 Adviseur Energieprofiel: George Kok email giorgiokok@gmail.com
Voor vacature 2 Adviseur Zonnepanelen Henk Meulenbroeks email h.meulenbroeks@upcmail.nl
Voor vacature 3 Adviseur PR en Communicatie Mieke van de Weijer secretaris@veldhovenduurzaam.nl

Eindredactie: Mieke van de Weijer
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