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100-HUIZEN-PLAN Nieuwsbrief 2
Beste deelnemer aan het 100 Huizenplan en aan het energieonderzoek van de gemeente Almere in Filmwijk.
Veel van de deelnemers aan het 100Huizenplan doen mee met het energieonderzoek dat de gemeente in Filmwijk doet (en
andersom). Daarom sturen we deze nieuwsbrief voortaan naar de deelnemers aan beide projecten.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de eerste twee woningen in het kader van het 100 Huizenplan
energieneutraal zijn gemaakt. Inmiddels hebben nog twee Filmwijkse huishoudens de stap gezet om hun woning
energieneutraal te maken. Daarover berichten wij u graag in een volgende nieuwsbrief.
Met het energieonderzoek van de gemeente hebben we inmiddels veel energie verbruiksdata ontvangen van de
deelnemende huishoudens. Een aantal huishoudens hebben bovendien afgelopen winter wekelijks bijgehouden hoeveel
gigajoule warmte verbruikt wordt. Deze gegevens, samen met de uitkomst van de enquete die vorig jaar is gehouden,
worden door TNO verwerkt. Daarmee willen we beter inzicht krijgen in verschillen in de invloed van bijvoorbeeld het type
woning en het energiegedrag van de bewoner op het energieverbruik.
Bewoners die met het onderzoek van de gemeente meedoen, en daarvoor een IUNGO energieverbruiksmonitor hebben
ontvangen, zullen binnenkort bovendien kunnen zien hoeveel energie gemiddeld in Filmwijk gebruikt wordt.
De leverancier van de monitors zal die informatie toevoegen aan het dashboard zodat
deelnemers kunnen zien of zij meer of minder elektriciteit verbruiken dan andere
deelnemers. En uiteraard daarmee deelnemers inspireren om nog meer te gaan besparen.

Burengesprekken
Eén van de doelstellingen van het 100Huizenplan is om
van zoveel mogelijk verschillende woningtypen in de
Filmwijk een volledig energieonderzoek uit te voeren en
door te rekenen hoe dat woningtype energieneutraal (nul
op de meter) gemaakt kan worden en hoeveel dat kost.
En om vervolgens die informatie te delen met
buurtgenoten die in een zelfde type woning wonen.
Deelnemers van 3 woningtypen hebben inmiddels hun
buren uitgenodigd om samen met ons (werkgroep Energie
en vrijwillige energieadviseurs) de resultaten te
bespreken. Een aantal buurtgenoten is vervolgens ook op
bezoek gegaan bij Martin en Mieke Wiegertjes om hun
energieneutrale woning te bekijken.
Omdat we graag zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid willen stellen om naar die
besprekingen te komen gaan we in november drie avonden organiseren waarop telkens
een woningtype en de mogelijke maatregelen besproken zullen worden. De bewoners
van die woningtypen zullen door ons uitgenodigd worden. Maar u bent als deelnemer
aan het 100 Huizenplan of het energiemonitoring onderzoek ook van harte welkom.
Op dinsdag avond 6, 20 en 27 november (19.30-21.00 uur) zijn de bijeenkomsten in
het buurtlokaal in OBS Polygoon. Wel graag even vooraf doorgeven als u één van die
avonden wil bijwonen in verband met voorbereiding ervan.
filmwijkduurzaam@gmail.com
Nieuwsgierig? Op bijgaande foto’s kunt u alvast zien om welk type woningen het gaat.

Duurzame Huizenroute
Op 3 en 10 november is de jaarlijkse duurzame huizenroute. Dan kunt u energiezuinige en
energieneutrale woningen bezoeken en zo zelf inspiratie opdoen om zelf te gaan verduurzamen. Ook
dit jaar doen weer woningen in heel Almere mee, kijk op https://duurzamehuizenroute.nl/
gemeente/almere voor de deelnemende woningen en hoe u zich kunt aanmelden om een woning te
bezoeken.

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

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

