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NB: i.v.m. de leesbaarheid van deze brief hebben we alleen voor de jij-vorm gekozen. Als bewonersinitiatief willen we 
toegankelijk zijn voor alle bewoners en daarom vragen we u om daar waar ‘je’ staat ‘u’ te lezen als u dat prettiger vindt. 
 
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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NB: i.v.m. de leesbaarheid van deze brief hebben we alleen voor de jij‐vorm gekozen. Als bewonersinitiatief willen we 
toegankelijk zijn voor alle bewoners en daarom vragen we u om daar waar ‘je’ staat ‘u’ te lezen als u dat prettiger vindt.  

 
Onderwerp: Tweede bewonersavond Duurzaam RemCom opwekking energie 
 
Beste buurtbewoner, 
 
Tijdens de kick‐off van de campagne Duurzaam RemCom in Jan Tabak van 24 september jl. hebben we 
aangegeven dat we dit voorjaar de vervolgstap in onze campagne zouden zetten. Graag nodigen we je 
hierbij uit voor de tweede bewonersavond op dinsdag 16 april a.s. in NH Jan Tabak aan de 
Amersfoortsestraatweg 27. Vanaf 20:00 uur ben je welkom. Aanvang 20:15 uur.  
 
Het programma van de avond ziet er zo uit: 
 
20:00 ‐ 20:15 uur  Inloop met koffie en thee 
20:15 ‐ 20:25 uur  Welkom met terugblik op isolatiemaatregelen 
20:25 ‐ 20:40 uur  Energietransitie Gooise Meren door burgermeester Han ter Heegde 
20:40 ‐ 21:10 uur  De aankoop en gebruik van zonnepanelen  
21:10 ‐ 21:20 uur  Collectieve inkoopactie zonnepanelen  
21:20 ‐ 21:30 uur  Tips om energie te besparen  
21:30‐21:40 uur  Buur(t)auto, ambitie of realiteit? 
21:40‐22:00 uur  Afsluiting 
 
  
Verlenging aanbod 1ste avond: isolatiemaatregelen  
Tijdens de eerste avond hebben we toekomstbestendige isolatiemaatregelen besproken en de 
collectieve inkoopactie toegelicht. De inkoopactie is verlengd tot 1 juni a.s. om iedereen de 
gelegenheid te geven om alsnog mee te doen. Kijk voor meer informatie over deze actie op de actie‐
website van onze partner: www.duurzaambouwloket.nl/remcom . 
 
 
Opwekken van energie, zonnepanelen liggen het meest voor de hand 
De tweede stap in onze campagne is het ‘opwekken’ van energie. Op dit terrein is heel veel gaande. 
De ontwikkelingen variëren van zonnepanelen tot kleine windmolens. Voor onze wijken zijn 
zonnepanelen de meest logische vervolgstap. Zonnepanelen kunnen collectief op daken van 
instellingen, maatschappelijk vastgoed of bedrijven of daken van individuele woningen in onze 
wijken worden geplaatst. Als buurtteam zijn we in gesprek met instellingen, de gemeente en 
bedrijven in onze wijken. Wij zullen je op de avond informeren over de stand van zaken.  
 
Ook voor deze collectieve inkoopactie werken we weer samen met onze partner Greenhome voor 
het selecteren van een leverancier die een kwalitatief hoog product levert voor een scherpe prijs. Op 
de bewonersavond vertellen we jullie graag meer over de geselecteerde panelen en deze inkoopactie 
voor individuele woningen.  
 
 
Tips om energie te besparen  
De isolatiemaatregelen moeten ertoe leiden dat er minder energie wordt verbruikt. Een belangrijke 
andere component van energie besparen is bewuster omgaan met energie. We delen graag een 
aantal tips en inzichten om bewuster om te gaan met energie. De financiële besparing, die dit 
oplevert, kan worden ingezet om de duurzaamheidsmaatregelen (deels) te bekostigen.  
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Naast het verminderen van verbruik is er vaak ook een kostenbesparing mogelijk door te kiezen voor 
de juiste leverancier.  
 
 
Buurauto ook onze buurtauto? 
Naast alle woning gerelateerde maatregelen kijken we als buurtteam ook naar andere vormen van 
verduurzamen van onze wijken, zoals op het terrein van mobiliteit. Hiervoor hebben wij het concept 
van Buurauto op het oog: het delen van een elektrische auto door een groep bewoners. Je krijgt een 
korte presentatie van de aanbieder van deze mogelijkheid. We willen graag met bewoners 
onderzoeken of we een pilot met Buurauto zouden kunnen starten. 
 
 
Aanmelden 
Ben je geïnspireerd geraakt door dit programma, kom dan naar deze tweede  bewonersavond op  
16 april a.s. Hotel Jan Tabak stelt wederom de grote zaal aan ons beschikbaar. Vooraf aanmelden is 
deze keer noodzakelijk omdat het aantal plaatsen is gelimiteerd tot 120. Dit kan via email: 
info@remcom.nl.  
 
We zien jullie graag op de 16de in Jan Tabak! 
 
 
Het Buurtteam Duurzaam RemCom  
 
 
Karin van Schuppen      Britta Bouma        Wim Broer 
Toon de Mol‐van Otterloo    Paul Doorenbosch      Maurits Kuipers 
 


