
 

Beste Energiekers, 

Het nieuwe jaar is alweer een maand op gang. Toch willen we jullie allemaal een 
heel energiek jaar wensen! 

We hebben het vorige jaar afgesloten met een bezoek aan Filmwijk van 
wethouder Jan Hoek van Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische 
Vernieuwing. Wethouder Hoek heeft op 4 december j.l. een bezoek gebracht aan 
de energieneutrale woningen van Martin Wiegertjes en Arjan Wartna en zich 
laten informeren over de techniek, maar vooral de beweegredenen van deze 
Filmwijkers om hun woning energieneutraal te maken. Daarbij vertelde hij ook 
dat het college van de gemeente een nieuwe duurzaamheidsagenda aan het 
opstellen is en dat duurzame energie daarbij een belangrijke plaats in zal 

nemen. Want er gebeurt 
al heel veel op dat 
gebied in Almere, maar 
er is nog veel meer 
nodig.  

Ondertussen is het 100 Huizenplan volop in ontwikkeling. We hebben de 
afgelopen maanden tientallen rapporten afgerond en aan bewoners 
aangeboden. In totaal zijn er nu ongeveer 60 klaar en staan er nog een tiental 
op de rol. Daarmee krijgen we ook al een goed beeld van de verschillende 
typen woningen in Filmwijk en hoe die verduurzaamd moeten worden. En wat 
nog belangrijker is, steeds meer bewoners worden geinformeerd over hoe hun 
woning duurzaam kan worden wat betreft energiegebruik.   

Burengesprekken 

In 2019 willen we vanuit de 
werkgroep 100Huizenplan dan ook 
de nadruk gaan leggen op het 
informeren van bewoners. 
Daarvoor zullen we de komende 
maanden weer een aantal 
burengesprekken in OBS Polygoon 
organiseren. Dan bespreken we de 
energiescan van één of enkele 
woningtypen met buurtgenoten 

die in een vergelijkbaar woningtype wonen. Ook willen we in het voorjaar een algemene 
informatie avond houden voor Filmwijkers over duurzame energie in de wijk. Om ons 
hierbij te helpen zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen 
helpen. Dus vind je het leuk om ons hierbij te helpen, mail dan naar 
filmwijkduurzaam@gmail.com.  

Energie monitoring proef 
De energie monitoring proef van de gemeente loopt ook nog steeds door. Het was de bedoeling dat die afgelopen jaar afgerond zou 
worden. Maar het is niet gelukt om alle gegevens op tijd te krijgen en te verwerken. Dat hangt ermee samen 
dat besloten is om de proef uit te breiden met gegevens van gasverbruik in een aantal andere wijken. Een deel 
van die gegevens worden nu nog verzameld en de huidige planning is nu om medio 2019 de proef af te ronden.  
Ondertussen worden de gegevens die wel al verzameld zijn gebruikt om een systeem op te zetten waarmee 
eenvoudig inzicht in energie gebruik van woningen gekregen kan worden. Meer informatie daarover volgt nog. 

Tenslotte:  

We hebben nog niet van alle woningtypen in Filmwijk een energiescan gemaakt. Dus als u nog iemand in 
Filmwijk kent die een energiescan van zijn woning wil hebben, dan kan diegene contact met ons opnemen.     

 

Mocht u geen prijs stellen om deze nieuwsbrief te ontvangen dan kunt u ons 
dat laten weten.  
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Uw ecomediairs: 

Roel van Rijnsoever (0628104267), Popko Kuiper, Hans Drost, Wytze van der Naald, Martin Wiegertjes 
Onze website: www.filmwijkalmere.nl/energiek 
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