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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.] 

                    Naarden, 20‐05‐2019 

Beste bewoner van het Rembrandtpark of het Componistenkwartier,  
 
De tweede bewonersbijeenkomst op 16 april jl. van de campagne ‘Duurzaam RemCom’ in Jan Tabak was 
wederom een groot succes. De avond stond in het teken van het opwekken van energie door middel van 
zonnepanelen. Het opwekken van energie is de logische vervolgstap na het isoleren van je woning. Via 
verschillende kanalen is gebleken dat er veel interesse in onze wijken is voor zonnepanelen.    
 
Energie opwekken door middel van panelen 
Tijdens de avond zijn verschillende aspecten aan bod gekomen van de zonnepanelen. Zonnepanelen 
leveren een wezenlijke CO2 besparing en het is financieel aantrekkelijk om in panelen te investeren. Als 
buurtteam faciliteren we het plaatsen van panelen op daken van individuele woningen en we verkennen 
de mogelijkheden om collectieve projecten voor de wijk vorm te geven. Op deze manier kunnen ook 
bewoners deelnemen aan het opwekken van energie als de eigen woning hier niet voor in aanmerking 
komt. Alle informatie over de avond en de toelichting op de panelen is te vinden op onze website 
remcom.nl/duurzaam‐remcom. De (deel)presentaties zijn beschikbaar onder rubriek Documenten. 
 
Collectieve inkoopactie zonnepanelen 
Voor de inkoop en het plaatsen van panelen op individuele daken hebben we in samenwerking met 
Greenhome een degelijke leveranciersselectie gemaakt. Er zijn veel partijen op de markt en het is niet 
makkelijk om als bewoner hier een geschikte partij uit te kiezen. Wij hebben tijdens de selectie gekeken 
naar de aspecten als product, organisatie, garanties en prijs. Al deze variabelen hebben we adequaat 
afgewogen. Uit onze selectie is Zonnemarkt als de geschikte partner naar voren gekomen.  
 
Doe mee en schrijf je vrijblijvend in voor advies op maat!   
Heb je interesse om deel te nemen aan deze collectieve actie volg dan deze stappen:   

1) Ga na de actiewebsite greenho.me/remcom en meld je aan via de roze knop `Gratis en 
vrijblijvend aanmelden`. 

2) Extra informatie over de panelen, materialen en de prijzen is te vinden via de blauwe knop 
`Download informatiepakket en prijzen`. 

3) Na inschrijving ontvang je een e‐mail met een link naar een online agenda om een afspraak te 
plannen voor een maatwerkgesprek.  

4) Kort na het maatwerkgesprek ontvang je een offerte voor de zonnepanelen. 
5) Op basis van de offerte besluit je of je of je al dan niet tot installatie over wilt gaan. 

 
Door deelname aan de collectieve inkoopacties wordt je als bewoner ontzorgd gedurende het gehele 
traject. 
 

Onderwerp: Collectieve wijkinkoop zonnepanelen 



www.remcom.nl   -   info@remcom.nl
info@remcom  www.remcom.nl 

Collectieve inkoopactie isolatie maatregen 
De eerste stappen in het verduurzamen van de woning zijn  het nemen van isolatiemaatregelen. Om 
meer bewoners in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan de eerdere collectieve inkoopactie 
van isolatiemaatregelen is deze actie verlengd tot 15 juni as. Meer informatie over deze actie is te 
vinden op de website duurzaambouwloket/remcom.nl   
 
Overige programma onderwerpen 
De burgemeester heeft aan het begin van de avond het belang van bewonersinitiatieven onderstreept. 
Ook binnen de gemeente Gooise Meren vormt de wijkaanpak de basis van de energietransitie. In 
aanvulling hierop heeft wethouder Barbara Boudewijnse de regiovisie op de energietransitie 
gepresenteerd.  
 
Naast isoleren en opwekken is bewust gedrag in gebruik van energie een belangrijke factor. Tijdens de 
avond is aandacht besteed aan een aantal  besparingstips. Tevens loont het de moeite om kritisch te 
kijken naar je leverancier en kosten te besparen door over te stappen. De kosten die je bespaart, 
kunnen weer aangewend worden voor besparende maatregelen. De avond is afgesloten met een 
presentatie van Buurauto, het concept van een gezamenlijke elektrische Buurauto. Informatie over deze 
vorm van duurzame mobiliteit is tevens te vinden op onze website. Als je interesse hebt om deel te 
nemen aan een pilot in de wijk met een Buurauto horen we het graag.  
 
Campagne Duurzaam RemCom 
Het doel van deze duurzaamheidscampagne is het vergroten van de bewustwording, betrokkenheid en 
bereidheid tot duurzame acties. Als buurtteam doen we dit door voor bewoners een helder kader te 
schetsen met mogelijkheden waarbinnen elke bewoner zelf kan bepalen welke maatregelen passend 
zijn. Als lid van het Buurtplatform RemCom blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom 
deze campagne. Naast duurzaamheid spelen er nog veel meer (maatschappelijke) thema’s in onze wijk 
die ons als bewoners allen aangaan, en die we met elkaar moeten gaan vorm geven. Mocht je nog geen 
lid zijn, meld je dan alsnog kosteloos aan als lid via de website remcom.nl en blijf of de hoogte van wat 
er in de wijk speelt. 
 
Vragen en suggesties horen we uiteraard graag van jullie. We zijn bereikbaar via info@remcom.nl. 
 
Buurtteam Duurzaam RemCom 
   
Karin van Schuppen  Arend Plomp  Toon de Mol van Otterloo  
Wim Broer  Maurits Kuipers  Britta Bouma 
Paul Doorenbosch     
  
 

 

 


