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Nieuwsbrief Homerus Energiek
Dinsdag 5 maart was het zover, onze eerste informatieavond. We kunnen terugkijken op een
geslaagde avond gehouden in basisschool de Ontdekking. Er waren 30 aanwezigen die
gezamenlijk 18 huizen vertegenwoordigden. Daarnaast waren ook aanwezig energiecoach Emiel
van Est; voorzitter van de wijkraad Harry Elzinga en Xandra van Lipzig, projectleider Wijk van de
toekomst van de gemeente Apeldoorn. Jeanine van Brummen, gemeente Apeldoorn, maakte
video-opnames voor een promotiefilmpje over burgerinitiatieven zoals Homerus Energiek.
Fijn dat we zo’n flinke opkomst hadden. Daarnaast hebben we diverse afmeldingen ontvangen
van geïnteresseerde buurtbewoners, die wel graag op de hoogte willen blijven van de
ontwikkelingen op energiegebied in onze straat.

Wat hebben we gedaan?
We hebben uiteengezet wat we zoal gedaan hebben om een structuur neer te zetten, die ons kan
helpen om elkaar te vinden als het gaat om aanpassingen, die te maken hebben met
energiebesparing voor onze huizen.
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Ook hebben we onze website www.homerusenergiek.nl gelanceerd. We konden ‘m niet live
tonen, de techniek liet ons in de steek. Maar sommigen zullen de site inmiddels bekeken hebben,
het is zeker de moeite waard, dus heeft u nog geen kijkje genomen dan bevelen we hem hierbij
van harte aan.
Op de site houden we de ontwikkelingen van ons project bij, maar er zijn ook tips en interessante
links te vinden. Ook onze nieuwsbrieven kunt u erop vinden.
Mocht u interessante gegevens hebben, mail ze ons en wij zetten ze op de site. Delen van
informatie kan voor alle belangstellenden handig zijn.
Energiecoach
Na ons verhaal was het de beurt aan Emiel van Est, energiecoach. Hij legde uit wat belangrijk is
als je huis op termijn gasloos wordt. En ook welke manieren er zijn om je huis dan te verwarmen.
Door de vragen en de inbreng van alle verschillende partijen ontspon zich een gesprek.
Wij kijken terug op een zinvolle informatieavond.

De presentatie van energiecoach Emiel van Est zenden wij u separaat van deze
nieuwsbrief toe in verband met auteursrechten.
Vervolg
Inmiddels zijn we volop bezig met de voortgang van ons initiatief. Er wordt een
bijeenkomst gepland met de bestaande werkgroep aangevuld met enkele geïnteresseerden
waarbij gesproken zal worden over de voortgang van ons initiatief. Daarnaast is gebleken er in
ieder geval 4 huizen zijn die wel gezamenlijk willen onderzoeken wat HR++ glas gaat kosten en
opleveren. De werkgroep HR++ wil binnenkort van start maar vraagt zich af of er nog andere
belangstellenden zijn, die ook geïnteresseerd zijn om gezamenlijk de baten, de kosten en een
mogelijke schaalvoordelen te onderzoeken. Mocht u geïnteresseerd zijn laat het ons dan
snel weten.
Enthousiast geworden van de eerste resultaten? Je bent uiterst welkom in onze werkgroep. Of
mocht een specifiek thema je aanspreken, dan kunnen we daar een nieuwe werkgroep rond
vormen.
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Weetje
1.
Van de 46 huizen die zich hebben opgegeven als geïnteresseerden voor het Homerus
Energieproject, heeft 60% van de huizen gereageerd op de oproep voor de informatieavond.
Uiteindelijk was 39% van de huizen ook daadwerkelijk in staat aanwezig te zijn.
Van de 18 huizen mochten we een, maar soms ook twee vertegenwoordigers begroeten.

Hartelijke groet

Adèle Reiss en Yteke Jager
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