's Heer Hendrikskinderen, 12 november 2014:
informatieavond 'isoleren, warmtescans en samenwerken' goed bezocht.
Terwijl in de kerk van ‘Schrijnskinders’ een film draaide bezochten tientallen bewoners de
informatieavond 'isoleren, warmtescans en samenwerken' in het Heer Hendrikhuis.
In het voorjaar van 2014 deed de Dorpsraad via Werkgroep Wonen huis aan huis onderzoek naar de
belangstelling van bewoners voor zaken als energiebesparing en lokaal energie opwekken of
levensloopbestendig maken van de woning. Ook werd gevraagd naar de wens om dingen
gezamenlijk aan te pakken, diensten te ruilen. Samengevat: wat vind u dat er nodig is om plezierig
en comfortabel (samen) te wonen in 's Heer Hendrikskinderen.
De uitslag van die enquête resulteerde in mei al tot een zonnepanelenactie: meer dan 60
woningeigenaren schreven in op een aanbod om op hun dak zonnepanelen te leggen voor zelf
opgewekte elektriciteitsproductie ter dekking van het eigen energieverbruik.
Veel bewoners gaven aan meer en ook samen te willen doen – aanpakken comfortprobleem woning,
woning levensloopbestendig maken, ‘hoe kan dat?’, maar ook ‘wie wil in ruil voor een computerles
mijn gras maaien?’ Samenwerken op dorpsniveau!
Tijdens de informatieavond op 12 november is veel informatie gegeven over energiebesparen, hoe
en waarom? Hoe de warmtescan te interpreteren? Wat is een doeltreffende aanpak met welke
maatregelen? Hoe ons eigen gedrag te beïnvloeden door het gebruik van de slimme thermostaat? En
hoe kan samenwerking handen en voeten worden gegeven tussen en met bewoners en lokaal
coördinatieteam? Antwoord: samenwerken via een eigen dorpsplatform ‘WoonLinked’ en door het
vormen van (inkoop)collectieven die worden ondersteund door CPOZ. Vanuit het collectief willen
we maatregelen organiseren voor een betere, lees comfortabele, gezonde, zuinige, veilige,
woning en woonomgeving.
Veel informatie in de presentaties van 12 november derhalve, u vindt ze hier in de bijlagen.
Hoe nu verder. (1) Er is hard gewerkt aan een platform van waaruit dit georganiseerd wordt, zowel
digitaal (via mobiel of tablet) als fysiek (loket in het SHHhuis). WoonLinked is de testfase
ingegaan, bewoners worden opgeroepen zich aan te melden. E-mail naar shhk@goesweb.net
om de eerste versie van het digitale platform te testen. (2) CPOZ gaat keukentafelgesprekken
organiseren voor alles wat met de verduurzaming van de woning te maken heeft. Alle aanwezigen
die een kaartje hebben ingevuld, worden uitgenodigd. Wilt u ook meedoen? Vul het
contactformulier ‘Duurzaam dorp’ in op de CPOZ website. (3) Aanvragen voor informatie over
Warmtescan en Slimme thermostaat worden respectievelijk door Warmtescan en Delta Comfort
afgehandeld.
Samen op weg naar een Duurzaam Dorp 's Heer Hendrikskinderen. Dorpsraad, Werkgroep Wonen,
gemeente Goes en CPOZ, bieden ondersteuning, maar zoals voorzitter Marten Wiersma van de
Dorpsraad al aangaf ‘zonder uw betrokkenheid geen resultaat’.
Meedoen of vragen en opmerkingen: info@cpoz.nl.

