
                                                                                                                                   

Nieuwsbrief 30    Woerden, 13 maart 2022.

Beste mensen, leden van de BVSW,

In deze nieuwsbrief bespreken wij de volgende onderwerpen:

1. Enquêteresultaten 

2. Samenvatting van de warmtevisie

3. Overleg met de gemeente

4. Overleg met wijkplatforms Woerden e.o.

5. Verenigingsaangelegenheden, bestuur en werkgroepen

6. Volgende Algemene Leden Vergadering ALV

1.Enquête.

Allereerst willen wij jullie allemaal bedanken voor de geweldige respons op de enquête! Het is toch altijd even 
afwachten. Maar bijna de helft van het aantal leden heeft gereageerd. Dat geeft ons een goede basis om met de 
resultaten aan het werk te kunnen gaan.                                                                  Wij willen een aantal resultaten 
uitlichten.

- Ons ledenbestand bestaat voor 65% uit bewoners, die ouder zijn dan 65 jaar. Dit is niet geheel onverwacht, 
maar dit heeft wel consequenties. Daar komen wij onder meer bij pt.5 op terug 

- Vrijwel iedereen waardeert de wijze waarop wij jullie nu regelmatig informeren met nieuwsbulletin 
(algemeen, technisch) en nieuwsbrief (verenigingsbelangen)

- Waardoor ook 50 – 65 % zich bewust is van de diverse behaalde resultaten van de BVSW.    Zie bijvoorbeeld 
in pt.2, waar de gemeente in de warmtevisie de oude uitgangspunten (streefjaar 2030, all-electric, 
warmtenet e.d.) over het Schilderskwartier heeft aangepast 

- 25 leden zouden wel deel willen nemen aan een digitale ontmoeting om ideeën uit te wisselen. Mogelijk 
worden dat er meer als wij weer fysiek bij elkaar kunnen komen! Deze betrokkenheid is van groot belang

- 48 leden zijn geïnteresseerd om deel te nemen aan een excursie naar een toepassing van waterstof als 
verwarming of energieopslag. Zie ook pt.3.

- Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat wij moeten werken aan de klimaatbeheersing en 74% is daar al op 
gebied van isolatie concreet mee bezig geweest, en 60% wil de komende 3 jaar nog meer maatregelen 
nemen.

- Maar jullie zijn je er ook bewust van dat het erg lastig is, zo niet onmogelijk wordt, om bijna energie neutraal
(BENG) te worden. 



2. Samenvatting van de warmtevisie

Wij geven de samenvatting van de warmtevisie als bijlage mee. Wethouder Tymon de Weger heeft deze aangeboden
aan de BVSW en voorzien van een inleiding. Van belang zijn m.n. de recente, aangepaste uitgangspunten voor het 
Schilderskwartier.

3. Overleg met de gemeente

In vervolg op ons voorgaande overleg met de gemeente, waaruit de (aangepaste) warmtevisie is voortgekomen, zijn 
wij in gesprek over de uitwerking van de diverse aandachtspunten. Zoals daar zijn 

- Instandhouding aardgasnetwerk, ook bruikbaar voor waterstofgas

- Aanpassing beleid Stedin t.a.v. warmtenet in Schilderskwartier

- Toegankelijkheid en volledigheid basisinformatie/-rapporten over de energietransitie

- Gezamenlijk optrekken m.b.t. bezoeken energieprojecten in Nederland, b.v. waterstof toepassing

- Onderzoek naar mogelijke energie-pilot in het Schilderskwartier 

- Beperkte mogelijkheid of bereidheid van oudere bewoners om te investeren, ondanks erkenning van de 
noodzaak 

4. Overleg met wijkplatforms Woerden e.o.

Gezien de brede energieproblematiek in Woerden nemen wij deel aan een regelmatig overleg tussen de 
wijkplatforms. Op dit moment zijn er nog geen acties die in meerdere wijken plaatsvinden

5. Verenigingsaangelegenheden, bestuur en werkgroepen

Uit de enquête blijkt dat de leeftijdsopbouw van onze vereniging zijn zwaartepunt heeft in de eredivisie van de 
senioren. Dit geeft aan dat wij als bestuur en in werkgroepen goed om ons heen moeten kijken naar iets minder grijs 
talent. Voor de korte termijn kunnen wij nog aan aantal onderwerpen aanpakken, maar wij moeten dit doen samen 
met een aantal jongere leden. Onze oproep tot nu toe heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. 

 Met enkele uren per maand kun je al een goede bijdrage leveren!   Wie neemt deze uitdaging aan?               

Wij willen in de volgende ALV graag een aantal jongere actievelingen presenteren

6. Volgende Algemene Leden Vergadering 

Na ruim 2 jaar hebben wij weer gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de belangrijke zaken met elkaar bij te 
praten. Mogelijk kunnen wij in kleinere groepen over een specifiek onderwerp in gesprek. In de enquête zijn al 
enkele vragen gesteld, maar mogelijk heb je nog een ander onderwerp, dan kun je dit voor eind maart insturen

ALV : 2 mei 2022, 20.00 – 21.30 uur, inloop 19.30 uur, Kruiskerk

Namens het bestuur van de BVSW,
Jan Klene


