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In deze eerste nieuwsbrief van 2019 wensen wij alle Homerusstraatbewoners een 
energiek 2019. Voor Homerus Energiek komt het er in het komende jaar op aan om te streven 
naar een straat zonder aardgas, waarbij we met elkaar kijken hoe we deze transitie vorm kunnen geven. 
Hierbij gaat er in heel Nederland het nodige veranderen. 

In de eerste brief werd aandacht besteed aan een enquête, die inmiddels door vrijwel iedereen ingevuld is. Dit keer 
aandacht voor wat er zoal aan opmerkingen is binnengekomen. 

Zonnepanelen
Hoewel we het in de enquête niet expliciet over zonnepanelen hebben gehad, blijkt toch dat een aantal mensen 
geïnteresseerd is in een eventuele aanschaf en graag informatie wil delen. Ook leeft het idee dat een gezamenlijke 
aanschaf tijd en misschien geld zou kunnen schelen. Daarnaast was er de volgende kanttekening: wel interesse maar 
niet in de huidige zonnepanelen, wel in zonnepanelen geïntegreerd in het dak. En ook:: alleen als de opgewekte 
energie ook opgeslagen kan worden. 

Opvangen van regenwater 
Een goed voorbeeld hiervan is het plan van de kinderboerderij, ook bewoner van onze buurt, om een opslagtank 
voor regenwater te plaatsen, zodat de toiletten, die op een zomerse topdag 10.000 liter water doorspoelen, met dit 
opgeslagen water doorgespoeld kunnen worden.

Andere punten die werden genoemd: gebruik van ledlampen, gebruik van deelauto’s.

Tot zover de enquête, waaruit duidelijk naar voren kwam dat er heel wat buurtgenoten zijn die nu al meedenken over 
de vraag ‘Waar te beginnen?’ Duurzamer wonen en zuiniger energiegebruik blijkt dan ook een buurtbrede topic te 
zijn. Verder zijn we verheugd dat Nanne ter Hoeve (nummer 38) zich heeft aangesloten bij onze werkgroep.

Informatieavond
De volgende stap is om op dinsdag 5 maart om 20.00 uur een avond te beleggen om kennis met elkaar te maken en 
kennis te delen. Vragen kunnen dan worden gesteld en van onze kant zullen wij uiteenzetten wat er zoal intussen 
gedaan is en welke informatie we hebben verzameld. Ook zal de voortgang worden besproken. Waar gaan we heen? 
En met welke onderwerpen gaan we verder? En tot slot willen we een deskundige en/of een energiecoach uitnodigen 
om ons verder te informeren en van kennis te voorzien.

Zet 5 maart, 20.00 tot ca 22.00 uur dus alvast in je agenda. Plaats van bijeenkomst volgt binnenkort. Dit is uiteraard 
afhankelijk van het aantal te verwachten mensen. Remail dus direct even of je van plan bent te komen, en met hoeveel. 

Tot slot
Natuurlijk maakt ieder voor zich bij het verduurzamen van de woning, afhankelijk uiteraard van de staat van de 
woning en het te besteden bedrag, zijn of haar keuze. Maar een simpele ordening is in elk geval deze. Eerst isoleren, 
dan ventileren, vervolgens zonnepanelen, en als laatste een alternatief voor de warmtebron. En vergeet intussen 
ook de meest voor de hand liggende energiebesparende maatregelen niet (ledlampen, goede afstelling van de CV, 
verwarmde en onverwarmde vertrekken in huis enzovoort).

Hartelijke groet en graag tot ziens op 5 maart. 

Adèle Reiss en Yteke Jager

Op de foto: Bij drie huizen is een warmte-scan gedaan om te zien hoe onze huizen geïsoleerd zijn en wat er nog aan 
verbeterd kan worden. Meer hierover tijdens onze informatieavond.
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