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Onderwerp: Kick-off campagne ‘Duurzaam Remcom’ 24 september 
 
 

Beste bewoner van het Rembrandtpark of het Componistenkwartier,  
 
Begin juli heb je een ‘Save the Date’ ontvangen voor de bewoners kick-off op 24 september a.s. bij Jan 
Tabak aan de Amersfoortsestraatweg 27 in Bussum. De bijeenkomst gaat over de verduurzaming van 
woningen in het kader van de nationale en internationale klimaatdoelen. Hieronder geven wij je meer 
informatie over het programma en over de achtergronden van onze campagne.  
 
Het programma van 24 september  
20.00 - 20:30 uur Inloop met koffie of thee 
20.30 - 20.35 uur Welkom  
20.35 - 20:55 uur Ontwikkelingen in Gooise Meren door wethouder Barbara Boudewijnse 
20.55 - 21.35 uur Bevindingen in Remcom door Duurzaam Bouwloket en Greenhome 
21.35 - 21.45 uur Ervaringen van bewoners met verduurzaming van hun woning 
21.45 - 22.00 uur Afronding en vervolgstappen 
22.00 - 23.00 uur Napraten met een drankje en stellen van vragen aan onze partners en 
                                           leveranciers 
Onze ambitie 
De kick-off avond is de start van een campagne; een beweging die we in de komende jaren met elkaar 
vorm willen geven. Het verduurzamen van onze wijken is geen éénmalige actie en zal over een langere 
periode vorm krijgen. We hebben nog niet alle antwoorden, maar we hopen een dialoog op gang te 
brengen. Om met ons mee te doen, kan je verschillende motieven hebben; ideëel, ecologisch, 
economisch en/of financieel.   
 
Denk eens na over jouw motief en Doe Met Ons Mee. Ons streven is om onze wijken collectief het 
komende jaar één energie label omhoog te laten gaan. Met elkaar kunnen we deze ambitie zeker 
realiseren! Neem je buren mee en meld je aan voor de kick-off via info@remcom.nl. Vermeld daarbij 
ook even de straat waarin je woont. We ontmoeten je graag op de 24ste! 
 
Onze wijkaanpak 
In het Rembrandtpark en het Componistenkwartier (Remcom) hebben veel woningen vergelijkbare 
bouwkenmerken en heeft het merendeel een erg laag en weinig zuinig energie label (F of G). Er is dus 
nog veel te winnen op het gebied van besparen en isoleren. Maar waar beginnen we en wanneer? Deze 
vraag hebben wij onszelf ook gesteld. Dat is de reden dat we als buurtteam deze campagne zijn gestart. 
Wij willen graag met elkaar bewustwording, betrokkenheid en bereidheid tot actie vergroten om met 
elkaar onze wijk te verduurzamen en ons voor te bereiden op de toekomst. De gemeente ondersteunt 
ons bewonersinitiatief van harte en faciliteert onze campagne als betrokken partner.  
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Beste bewoner van het Rembrandtpark of het Componistenkwartier,  
 
De kick-off campagne ‘Duurzaam RemCom’ in Jan Tabak was een groot succes. De 140 aanwezigen 
waren erg enthousiast over het programma en de opbouw van de avond. Velen zijn geïnspireerd naar 
huis gegaan. Ook willen ze zelf een bijdrage leveren aan de campagne en een duurzame toekomst van 
het Rembrandtpark en het Componistenkwartier. 
 
Als je verhinderd was en wel geïnteresseerd bent in deze campagne, kijk dan op de actiewebsite van 
Duurzaam Bouwloket: duurzaambouwloket.nl/remcom of ga naar de website samen-sneller-
duurzaam/remcom voor alle informatie. Wil je op de hoogte blijven van alle vervolgactiviteiten meld je 
dan aan als lid van RemCom op de website remcom.nl.   
 
Let op! Er zijn op dit moment naast onze eigen actie ook andere partijen in de wijk actief die mensen 
(telefonisch) benaderen. Dit zijn naar onze waarneming partijen waarbij de prijs leidend in plaats van 
kwaliteit. 
 
Het programma  
•Tijdens de opening gaf initiatiefneemster Karin 
van Schuppen aan dat het doel van deze 
campagne is om de bewustwording, 
betrokkenheid en bereidheid tot duurzame 
actie te vergroten. Als buurtteam doen we dit 
door voor bewoners een helder kader te 
schetsen waarbij wordt aangegeven welke 
maatregelen verstandig zijn om op korte termijn 
te nemen en welke ook niet.  
 
•Wethouder Barbara Boudewijnse schetste het bredere kader met daarin de uitdagingen waar de 
gemeente voor staat. Er vinden al diverse duurzaamheidsinitiatieven plaats in de gemeente. Van-het-
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gas-af is ook voor de gemeente Gooise Meren een zeer complex onderwerp dat veel samenwerking 
tussen alle betrokken partijen vraagt. 
 
•Raoul Santibanez van Duurzaam Bouwloket gaf een update van de woningscans die in de wijk zijn 
gemaakt. Daaruit is gebleken dat het merendeel van de woningen nog geen muur-, bodem- of 
vloerisolatie hebben. Raoul leidde met heel veel enthousiasme de bewoners door alle mogelijke isolatie 
maatregelen en bijbehorende producen heen.   
 
•Reinier Schneider van Greenhome gaf een toelichting op de zorgvuldigheid van de leveranciersselectie. 
Op basis van deze selectie is gekozen voor Van de Bunt. Van de Bunt is een betrouwbare en degelijke 
organisatie. Ze kunnen alle maatregelen uitvoeren, bieden verschillende producten aan en doen dit voor 
een scherpe prijs-kwaliteit verhouding.  
Naar aanleiding van die eerder gehouden woningscans is ervoor gekozen te starten met een collectieve 
inkoopactie voor muur-, bodem- en vloerisolatie. Greenhome heeft ons geholpen bij de 
leveranciersselectie. Het buurtteam was hierbij betrokken. 
 
•Na een rondje goede vragen vertelde de bewoners Toon de Mol van Otterloo en Jan Geu te Wolde op 
inspirerende wijze welke maatregelen zij reeds hebben genomen of nog zullen nemen en dat er eigenlijk 
alleen maar goede redenen zijn om ook mee te doen! 
 
•De avond werd afgerond door buurtteamlid Britta Bouma. Zij gaf ons een korte blik op de toekomst. 
 
Follow up acties 
Op de avond zelf is door heel veel aanwezigen aangegeven waar hun interesse ligt voor eventuele 
toekomstige maatregelen. Er blijkt veel interesse te zijn voor o.a. zonnepanelen, dubbel glas en 
dakisolatie. Wij gaan hier als buurtteam ook mee aan de slag. Komende maanden focussen we ons op 
de lopende inkoopactie van de isolatiemaatregelen. Begin 2019 komen we graag bij jullie terug met 
follow-up acties.    
 
Ons streven is, zeker ook in het kader van duurzaamheid, de campagne verder digitaal voort te zetten. 
Verdere communicatie zal plaatsvinden via de infrastructuur van RemCom. RemCom is als 
buurtplatform een goed platform om elkaar te informeren en gezamenlijk op te trekken. Er is een 
nieuwe RemCom website in de maak die de juiste functionaliteiten zal hebben om ons hierbij te kunnen 
ondersteunen. Vandaar dat we jullie er nogmaals op attenderen je aan te melden als lid bij RemCom en 
de communicatie hierover goed in de gaten te houden. Meld je dus aan via de website remcom.nl. 
 
Vragen en suggesties horen we uiteraard graag van jullie. We zijn bereikbaar via info@remcom.nl. 
 
Buurtteam Duurzaam RemCom 
   

Britta Bouma Paul Doorenbosch Toon de Mol van Otterloo 
Wim Broer Maurits Kuipers Karin van Schuppen 
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