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Welkom door Gerrit Sprokkereef 

Op deze avond willen we met elkaar terug kijken naar de verzamelde informatie en de activiteiten 

die we in Elsenerbroek met elkaar ondernomen hebben in de afgelopen periode, rondom 

duurzaamheid en energiebesparing. Hiervoor hadden we een aantal informatie en activiteiten 

avonden gepland in oktober, november en december 2017. Nu we de balans op kunnen maken 

vinden de aanwezigen dat we inmiddels veel informatie hebben verzameld, waar ieder mee aan de 

slag is of aan de slag kan. Ook zijn er veel aanvragen geweest voor een huisbezoek van de 

wooncoaches. Met deze bezoeken en adviezen is meer in de individuele woonsituatie advies op maat 

verzorgd. Vooraf aan deze avond is een enquête rondgestuurd. Hieruit blijkt dat de informatie 

avonden bijgedragen hebben aan de algemene kennis en inzicht over energiegebruik en voor de 

persoonlijke situatie. Dit wordt door de aanwezigen bevestigd. Meerdere initiatieven voor 

besparende maatregelen zijn al uitgevoerd of staan op de planning. Genoemd zijn bijvoorbeeld 

isolatie maatregelen, aanbrengen zonnepanelen, schakelaars op de cv pomp. Voor de deelname aan 

de duurzaamheidsprijs Hof van Twente , onderwerp energiemeters, hebben Hendrik Boswinkel en 

Jan Steijsiger namens Elsenerbroek een certificaat ontvangen. Er is een boekje uitgegeven met alle 

ideeën van de deelnemers. Marianne Hutten zorgt dat Gerrit Sprokkereef hiervan een aantal 

exemplaren ontvangt voor verspreiding. 

Presentatie Chris Koens van Duurzaam (t)huis Twente 

Chris Koens, wooncoach bij Duurzaam (t)huis Twente, geeft een presentatie en een samenvatting van 

de uitkomsten van de woning en energie scans.  Er zijn tot nu toe 18 scans in Elsenerbroek 

uitgevoerd. Er kunnen nog steeds scans aangevraagd worden via www.duurzaamthuistwente.nl      

De presentatie wordt als bijlage toegevoegd. 

   Stand van zaken collectief zonnepanelen. 

Op dit moment zijn er 7 deelnemers voor het project collectieve zonnepanelen. Tot 1 april is 

Suncatch en Lesscher aangeboden voor deze 7 deelnemers een offerte op maat uit te brengen. Dit 

project wordt ondersteund door Harry Roetert vanuit Stimuland vanuit het project  

“toekomstbestendige erven” . Hendrik Boswinkel heeft de deelnemers aangeboden te helpen bij de 

BTW-teruggave. 

 Informatie avond warmte. 

Op 28 februari heeft er in het gemeentehuis te Goor een informatieavond plaats gevonden over 

warmte, door Johan Visser. Ook Chris Koens en Mathias Broekhuizen waren als experts aanwezig. 

Hiervan is een verslag gemaakt en een PPP beschikbaar. Marianne zal deze beiden toesturen, zodat 

we de informatie als bijlage aan dit verslag kunnen toevoegen.  

http://www.duurzaamthuistwente.nl/


Wensen voor een tweede ronde Energiek Elsenerbroek, start najaar 2018. 

De aanwezigen geven aan zeker een vervolg aan de eerste ronde Energiek Elsenerbroek te willen 

geven. De ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid gaan rap voort. Deze 

ontwikkelingen willen we actief volgen en er zijn voldoende onderwerpen die opgepakt kunnen 

worden. De werkgroep Energiek Elsenerbroek zal het vervolg oppakken en in het najaar weer een 

programma met actuele onderwerpen opstarten. 

 
Benoemde actie punten; 
 

Instelling zoekmachine Ecosia, werkt hetzelfde als google, alleen wordt er gratis , namens jou als 

gebruiker van Ecosia, gratis bomen geplant. ( zie www.ecosia.org) 

Oproep aan iedereen; help met het vullen van het platform met praktijkvoorbeelden op de site 

www.duurzamehuizenroute.nl. Ook kleine maatregelen kunnen toegevoegd, zo kunnen we elkaar 

helpen. 

Het derde kwartaal van dit jaar is Elsenerbroek aan de beurt voor de slimme meter, zie 

http://www.hofkracht.nl/slimme-meter/ 

Marianne regelt tzt een thematour over warmtepompen. Dus met een groepje langs een paar huizen 
met mensen die warmtepompen hebben om van elkaar te leren.  
 
Marianne gaat aan de slag met een voorstel richting ambtenaren voor een meldingsplicht voor zon in 
de tuin ipv vergunningplicht. 
 
Marianne gaat met een groepje de mogelijkheid van een isolatie-collectief verkennen (tav goedkoper 
inkopen, bekendheid van technieken en het waterzijdig inregelen van je cv) 
 
Marianne doet navraag bij NWEA of kleinere windmolentjes al rendabeler worden... 
 
Marianne neemt richting de gemeente mee : zorg dat mensen die aankloppen bij het loket voor bv 
een verbouwing, door de ontvangende ambtenaren snel naar de juiste personen wordt doorgelinkt 
om mee te laten denken. 
 
Marianne vraagt na wat de te verwachte regels zijn omtrent pelletkachels?  
 
Op 7 & 8 juli is het 40-jarig jubileumfeest van de buurtvereniging Elsenerbroek. Als we een breder 
publiek willen bereiken, kunnen we misschien dan ook iets doen? (gaan Jan en  Marianne weer met 

de camera op pad bijvoorbeeld ...) Gerrit bespreekt dit nog met Hendrik en Truida. 
 
 
Vervolg werkgroep Energiek Elsenerbroek wordt opgestart in september. Gezamenlijke 
buurtavonden te plannen in oktober, november en december. 
 
(bij de actiepunten van Marianne zijn geen data afgesproken ivm haar zwangerschapsverlof) 

http://www.ecosia.org/
http://www.duurzamehuizenroute.nl/
http://www.hofkracht.nl/slimme-meter/

