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toegankelijk zijn voor alle bewoners en daarom vragen we u om daar waar ‘je’ staat ‘u’ te lezen als u dat prettiger vindt.
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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.

www.remcom.nl - info@remcom.nl

Woningscans
Om de verduurzaming te faciliteren zijn wij een samenwerking aangegaan met twee partners, te weten
“Duurzaam Bouwloket” en “Greenhome”. Voor vijf ‘model’ woningen uit onze wijken is door Duurzaam
Bouwloket een woningscan gemaakt om per type woning inzicht te geven in de mogelijke maatregelen
voor verduurzaming. Tevens is een concreet stappenplan opgesteld met bijbehorende kosten en
terugverdienperiodes. Voor veel woningen is vloer- en spouwisolatie een gangbare maatregel om mee
te beginnen. Daarom biedt Greenhome een collectieve inkoopactie aan voor deze beide
isolatiemaatregelen. Bij voldoende interesse starten we ook een collectieve inkoopactie voor de andere
isolatiemaatregelen en/of zonnepanelen. Onze partners vertellen graag meer over deze inkoop acties
tijdens de kick-off.
Alle informatie over o.a. de woningscans, maatregelen, kosten en collectieve acties zijn binnenkort te
vinden op onze ‘Duurzaam Remcom’-pagina op de website van ‘Samen Sneller Duurzaam’: samensneller-duurzaam/remcom.
De aanleiding voor deze bijeenkomst
De Klimaatdoelen zijn voortdurend in het nieuws. De klimaatdoelen houden in dat het klimaat niet al te
sterk mag veranderen. Om deze doelen te bereiken moeten we de hoeveelheid broeikasgassen
terugdringen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we zoveel als mogelijk overstappen van fossiele brandstof
(bijvoorbeeld aardgas) naar duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld wind en zonne-energie). Deze
overgang wordt de “energietransitie” genoemd.
Om de energietransitie in Nederland te realiseren moet er nog veel gebeuren. Om deze reden is de
verwachting dat er op termijn wetgeving gaat komen die deze transitie moet gaan ondersteunen. Ook
aan woningen zullen nieuwe eisen gesteld gaan worden. Dit betekent concreet dat deze wetgeving
direct invloed zal hebben op de waarde van onze woningen.
De warmtevisie 2021
Uiterlijk 2021 dient de gemeente een Warmtevisie op te stellen waarin zij aangeeft op welke wijze zij de
energietransitie vorm zal geven. De gemeente moet hierin aangeven hoe Gooise Meren ‘van het gas‘ af
zal gaan. Op basis van deze Warmtevisie wordt duidelijk wat de transitie voor onze wijk zal betekenen
en welke vervolgstappen op dit gebied op de langere termijn nodig zijn.
Het kader van verduurzaming
Ondanks dat de Warmtevisie nog niet klaar is, kunnen we al wel beginnen met onszelf voor te bereiden
op wat gaat komen. Op basis van het uitgangspunt ‘wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te
worden’ begint elke verduurzaming met het bewuster gebruiken van energie en het tegengaan van
verspilling ervan. Bij het verduurzamen van woningen zijn besparen en isoleren daarom belangrijke
eerste stappen. Een tweede stap is het opwekken van energie en op de langere termijn is een derde
stap het realiseren van alternatieve warmtebronnen.
Graag tot de 24ste!
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