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Jaarverslag 2019 van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier 

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier, 

afgekort BES, over het verenigingsjaar 2019. Het bestuur is in 2019 7 keer voor 

overleg bij elkaar gekomen: 8 januari, 18 maart, 15 mei, 15 juli de 

buitenvergadering op het strand, 28 augustus, 16 oktober en 16 december.  

De ALV vond plaats op 3 februari 2019, met daarnaast wijkbijeenkomsten op 30 

juni over glasisolatie, 15 september over dakisolatie en 17 november over 

vloerisolatie. Marketingpsycholoog Niels Götz luisterde de laatste bijeenkomst op 

met een presentatie over de rol van de vrouw in het nemen van duurzame 

besluiten in huis. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter en a.i. secretaris 

Robert Sandbergen, penningmeester Martin Lenferink en de bestuursleden 

Boudewijn de Blij en Menno de Groot. David van de Wal is de contactpersoon 

vanuit het wijkoverleg. 

Het ingezette beleid van 2015 om wijkbewoners via een lidmaatschap aan ons te 

binden bij deelname aan een actie of het ontvangen van advies van een energie 

adviseur werkt. Eind 2019 waren 140 buurtbewoners lid van BES ten opzichte van 

126 (2018) en 107 (2017). 

We hebben in 2019 onderstaande activiteiten ondernomen. 

Statenwarmte 

Het Statenkwartier gaat op een middellange termijn 

van het aardgas af. We houden er rekening mee dat 

dit mogelijk per 2030 gebeurt. 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 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 project, dat wordt uitgevoerd onder leiding 

van Tom Egyedi. Op 17 april is de wijk bijgepraat over de uitkomsten van het DWA- 
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onderzoek. Wethouder van Tongeren heeft het rapport op 29 juni in ontvangst 

genomen. Voor de zichtbaarheid in de wijk is er elke zaterdagochtend spreekuur 

bij Doppio op de Fred. 

Straattafels 

Laat bewoners in een straat samen bespreken welke opties er 
zijn om de woning te verduurzamen, is het motto achter de 
straattafels. In drie straten zijn deze gehouden.  

Energieadvies 

OM de wijkbewoners te ondersteunen met advies aan huis zijn in 
2019 vier energieadviseurs opgeleid. In het najaar hebben 27 

bewoners een op hun woning afgestemd advies gekregen. Ter ondersteuning is een 
professionele infrarood-camera aangeschaft waarmee warmtelekken zichtbaar zijn.  

Duurzaam onbijt 

BES heeft het op zich genomen om het Duurzaam Ontbijt voor duurzame Haagse 

bewonersinitiatieven te organiseren. Deze vinden viermaal per jaar plaats en zijn 

bedoeld om elkaar te informeren, te inspireren en met elkaar te leren. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgetekend door R. Sandbergen, BES, op 3 juni 2020. 


