Jaarverslag 2018 van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier,
afgekort BES, over het verenigingsjaar 2018. Het bestuur is 5 keer voor overleg bij
elkaar gekomen op 31 januari, 22 maart, 17 mei, 13 juni de jaarlijkse
buitenvergadering op het strand en 19 november. De ALV vond plaats op 27 mei
met daarnaast bijeenkomsten op 27 september en 25 november.
Het bestuur wordt gevormd door secretaris Robert Sandbergen, penningmeester
Martin Lenferink en de bestuursleden Boudewijn de Blij en Menno de Groot. Tom
Egyedi is per 1 augustus afgetreden als voorzitter in verband met zijn rol als
opdrachtnemer in het onderzoek Statenwarmte. Dit onderzoek wordt door BES
beleidsmatig en financieel ondersteund. Robert neemt de rol van voorzitter waar
tot de volgende ALV.
Het ingezette beleid van 2015 om wijkbewoners via een lidmaatschap aan ons te
binden bij deelname aan een actie werkt en dat is goed te merken. Eind 2018
waren 126 buurtbewoners lid van BES, wederom een stijging ten opzichte van 107
leden eind 2017. Het lopende onderzoek Statenwarmte heeft veel aandacht
gekregen in o.a. de Statenkoerier.
Het Statenkwartier gaat op een middellange termijn
van het aardgas af. We houden er rekening mee dat
het gebeurt voor 2030. Daar bereiden we ons nu op
voor. ‘Statenwarmte’ is een actie-onderzoek naar
mogelijke warmteoplossingen voor de aardgasloze
toekomst. Doel is om inzichtelijk te krijgen wat voor warmteoplossingen technisch
mogelijk zijn in onze wijk, wat wij eventueel moeten doen aan onze woningen en
voor welke oplossingen draagvlak bestaat. Het ‘actie-gedeelte’ bestaat eruit dat
we dit onderzoek als wijk zelf aan het uitvoeren zijn en daarmee tegelijkertijd een
sociale infrastructuur creëren die een mogelijke oplossing kan helpen invoeren. Het
onderzoek wordt verricht met het wijkoverleg als opdrachtgever. BES ondersteunt
het en levert de ‘actie-‘voerder Tom Egyedi. Het loopt circa één jaar en het
eindrapport wordt in april 2019 verwacht.
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Voor de zichtbaarheid in de wijk en een verdere
ondersteuning van het onderzoek Statenwarmte houdt BES
elke zaterdagochtend spreekuur bij Doppio op de Fred.

BES werkt samen met de Stichting het Groene
Platform om een energiebesparingsadvies aan huis
te bieden en zo meer bewoners te bereiken. Een
medewerker bezoekt de woning en geeft een advies gericht op uw woning. De
Stichting is vanaf 5 maart 2018 in de wijk aan de slag. BES ziet dit initiatief als een
aanvulling op haar persoonlijk advies als BESte buurman. In 2018 zijn er circa 2000
brieven bezorgd en 200 woningen bezocht.
Door samenwerking met veel partijen én deelname aan
bijeenkomsten heeft BES een breed netwerk. In 2018 waren dat
onder andere presentaties op het European Patent Office, The
Hague Earth Embassy, een expat community gericht op
verduurzaming; Duurzaam Den Haag, Hou van je Huis, andere
wijken als Vogelwijk en Regentes en het WorldForum en het
Museon.

Opgetekend door R. Sandbergen, secretaris BES, op 23 januari 2019.
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