
door, voor en met bewoners

Jaarplan 2023 



Programma ALV 17 november

• Inloop tentoonstelling Kompas op Groen

• Welkom

• Terugblik vijf jaar energiecoöperatie

• Welkom 700e lid met wethouder Maarten Hoelscher

• Jaarplan 2023

• Vaststellen jaarplan 2023 

• Benoemen lid kascommissie Geert Willemze

• Lezing André Dippell, om|nieuwe energie

• Borrel



Bewonersorganisatie voor energievraagstukken

Door, voor en met bewoners 
Verantwoordelijk voor leggen bewonersrelaties 

Vanuit de lokale samenleving bouwen aan de energietransitie 

Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente

Werken vanuit de dorpskernen
Teams opwekking, besparing en warmte per dorp

Onafhankelijke professionele maatschappelijke organisatie
Samen met de gemeente (opgave)

Werken aan vraagstukken en opdrachten energietransitie 

Vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid 
Platform lokaal vragen, opdrachten, initiatieven 

Beschikbaarheid en kennis bij elkaar en verder te brengen
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Klimaatbewustzijn

Bewustzijn opbouwen
Gevolgen klimaatverandering - Maatregelen eigen omgeving 

Vanzelfsprekend lokaal investeren en verantwoordelijkheid

Informeren van bewoners en bereikbaarheid
Website, nieuwsbrief, weekblad, sociale media. 

Dagelijks bereikbaar telefoon, email en wekelijkse energietafels 

Energie-educatie Kompas op groen
Tentoonstellingslessen en juniorenergiecoach opdrachten

Dorp of school van de toekomst

Duurzame Dorpen in Actie 2023
Initiatieventafel initiatieven samen verder helpen

Voorbeeldhuizen route



Energieopwekking

Drie gebiedsregisseurs en coördinator grote daken
Gebiedsgericht werken grote daken

Gratis dakscan en projectverkenning. Netwerkbijeenkomsten  

Projecten energieopwekking

Projectleiders voor SCE en SDE projecten. 

Energieopslag en eventueel kleine windmolens en windturbines. 

20% energie-inkoop gemeente – ambitie is 100% in 2024
Dekking via energiecoöperatie

Levering om|nieuwe energie (coöperatieve energieleverancier)

Lokaal 100% groene energie
Leveren 100% groen energie (om|nieuwe energie)

Afnemen 100% lokale groene energie. Lokaal eigenaarschap



Energiebesparing

Energiecoachteams per dorp
Energiecoachgesprekken met Hoomdossier, warmtescans, 

wekelijkse energietafel, straatgesprekken, collectieve inkoop, 

kleine bespaarmaatregelen, acties en  energie-educatie. 

Collectieve inkoopacties 
Collectieve inkoopacties isolatie, zonnepanelen en groene daken 

Samen met de andere energiecoöperaties in de regio. 

Eerste hulp bij stijgende energielasten
Samen met gemeente en woningcorporaties

Netwerk van schakels (bewonersinitiatieven, voedselbank, welzijn



wekelijks energietafel

winter warmtescans

straatgesprek bespaaracties

collectieve opwekking

energiecoach

collectieve inkoopacties energie educatie



Eerste hulp stijgende energielasten

Vertrouwenspersoon – energieklussers – energiecoaches

coordinator, team en vacatures 

Netwerk van schakels (bewonersinitiatieven, voedselbank, welzijn)

Omgaan met energie
Eigen gedrag, bewust gebruik, lokaal verwarmen

Verminderen energiegebruik 
Kleine bespaarmaatregelen, zoals tochtstrips, deurdrangers, 

radiatorfolie en -ventilatoren

Isolatiemaatregelen (afstemmen met woningcorporaties)

Aanvullende warmteoplossingen
Warmtedekens, gordijnen, infraroodpanelen enzovoort

Samen met gemeente en woningcorporaties



Winteracties
Zetmop60
Bewoners worden uitgenodigd om met behulp van eenvoudige instructiefilmpjes van de diverse 

fabrikanten zelf de CVketel op 60°C te zetten 

Quick warmtescans
Energielekken in de woning opsporen. 

Collectieve warmtescans gekoppeld aan de straatgesprekken in de verkenningsbuurten

Waterzijdig inregelen
Efficiënt maken van je afgiftesysteem. Zorgen voor een goede verdeling van het water en de 

temperatuur van het water dat in en uit de radiatoren stroomt

Hybride warmtepomp als tussenstap
Combinatie van warmtepomp en CV.  Minder gas gebruiken. CV als piekketel voor koude 

momenten en tapwater

Lokaal je huis verwarmen
Meerdere warmteoplossingen in je huis van CV tot warme deken



Voorbereiden op duurzaam energiegebruik?

Weet u….

• Wat u kunt doen aan uw energiegebruik? 

• Wat de isolatiestaat is van uw woning? 

• Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?

• Wat uw gasverbruik is? 

• Hoe u uw huis zonder gas verwarmt?

• Hoe u van gaskoken overgaat op inductiekoken?

• Hoe u uw woning geschikt kunt maken voor 50 graden warmte?

• Wat we kunnen doen met een wijkbron? 



Buurtwarmte

Vier verkenningsbuurten
In de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren (najaar 2021) zijn vier 

verkenningsbuurten benoemd, te weten: Blijkpolder Nederhorst den Berg, Ankeveen Kern, 

Kortenhoef Noord, Nieuw-Loosdrecht Noord.  Onderzoeken duurzame alternatieven aardgas.

Vier buurtverkenners
Buurtverkenners leggen contacten met en tussen bewoners, mobiliseren betrokkenheid en 

kennis en organiseren straatgesprekken, buurtavonden over de warmteoplossingen en de 

wensen van de buurt. 

Onderzoek aquathermie als warmtebron
Aquathermie van  oppervlaktewater of afvalwater. 

Vergelijken collectieve of individuele warmteoplossingen.

Toewerken naar een wijkuitvoeringsplan
Uitvoeringsplan voor de gekozen warmteoplossing.



Aandachtsgebieden verkenningsbuurten

Buurtorganisatie
opbouwen kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap buurt

Energiestaat woningen en buurt 
verduurzamen woningen en isolatiemaatregelen 

Elektriciteitsvoorziening buurt 
met energieopwekking en energieopslag 

Duurzame warmteoplossingen 
collectief en individueel 



Zeggenschap en eigenaarschap bewoners

• Lokale energiegemeenschap

• Onderzoek en ontwerp coöperatief warmtebedrijf 

• Eigen regie over betaalbaarheid, ook in de toekomst



Inkomsten

• Subsidies (gemeente, provincie en rijk)

• Opbrengsten postcoderoosprojecten (PCR)

• Opbrengsten coöperatieve energieopwekking (SCE)

• Lidmaatschapsgeld

• Om|nieuwe energie

• Warmtescans



door, voor en met bewoners

www.ecwijdemeren.nl info@ecwijdemeren.nl

http://www.ecwijdemeren.nl/
mailto:info@ecwijdemeren.nl

