
Resultaten klankbord bijeenkomst WEN & dorp 
Datum: 1 september 2021  
 
Aanwezig:  

- Plaatselijk belang: Silvana Broersma en Aline Stroetinga 
- Buurtverenigingen:  

• Loksleane: Esther van Amsterdam & Bert vd Meulen  

• De Witte Zwaan: Tjitske Roffel en Frits Bosma 

• De Nije buurt: Froukje Pera en Regina Ridder 

• Op’e Pole: Jan Dirk vd Meulen, Jannes Fokkema en Joop van Breda   

• Klein Groningen: Marga Oosterveld en Ronnie Stoker 

• Dopheide: Jehan Hoekstra 

• De Draai: Sietse Hospes 

• Centrum: Marloes Kortenoever  

• Om de Slûs: Johan vd Meer 
- Namens WEN: voorzitter Pieter de Kroon, secretaris Frans Pool, projectleider groen 

gas Harm de Kroon, projectleider besparen Tina Hulst  
 
Welkom!  
De voorzitter heet alle afgevaardigden van harte welkom.  
 
Deel 1. Voorstellen en je vraag 
Omdat een klankbord bijeenkomst gaat om het horen van de stemmen in het dorp, 
beginnen we met ons voorstellen aan elkaar en delen we namens welke buurtvereniging we 
gekomen zijn. Ook benoemt ieder zijn/haar belangrijkste vraag voor vanavond.  
 
Dit levert al veel gespreksstof op! Onder andere dat WEN en het project besparen 
onvoldoende leeft in het dorp. Inmiddels hebben al wel meer dan 100 (van de 850) 
huishoudens hun stimuleringsbijdrage aangevraagd!   
Actie: WEN gaat door met het project besparen nog meer onder de aandacht te brengen op 
bijeenkomsten en in de publiciteit.  
 
Een afgevaardigden van Klein Groningen ziet het organiseren van deze bijeenkomst als een 
“truc” van WEN om een groen vinkje te kunnen zetten bij het verkrijgen van draagvlak in het 
dorp. Klein Groningen geeft aan, dat WEN niet luistert naar wat er rond de mestvergister in 
het dorp leeft.  
Actie: WEN zet zich inmiddels 3 jaar tot het uiterste in om iederéén in het dorp te betrekken 
en zal dit blijven doen. Verslagen hiervan zijn te vinden op de website wen.frl  
Daarom ook deze klankbord bijeenkomst en daarom doet WEN volop mee aan de werkgroep 
Leefbaarheid 2. Desondanks lukt het waarschijnlijk niet om het iedereen naar de zin te 
maken. 
 
Deel 2. Wat gaat goed & wat kan beter  
We schrijven allemaal op wat we goed vinden gaan en wat beter kan. Zie de foto’s onderaan.  
  



2.a. Wat er goed gaat houden we vast:  
- Investeren in energie besparen 

- Enthousiasme & gedrevenheid van WEN 

- De PAW-regeling, geweldig dat we geselecteerd zijn als proeftuin 

- ‘Inkomen’ komt inwoners toe 

- Investeringsmogelijkheid zonneweide 

- Verstandig om te werken met onafhankelijke werkgroepen 

- Voorlichting hybride warmtepompen 

- WEN artikelen in de Ban 2x 

Bovenstaande punten zullen we vanuit WEN en in het dorp vasthouden en verder op door-
ontwikkelen.  
 
2.b. Wat kan beter – punten:  
Alle verbeterpunten die zijn opgeplakt nemen we mee. Zie foto op de laatste bladzijde 
Er komen tijdens het bespreken van de verbeterpunten nog meer thema’s naar voren waar 
we samen concrete acties aan verbinden:  
 

Uitkomsten met bijbehorende acties: 
 

1. Communicatie mestvergister 
WEN zou met verwijzing naar de resultaten van de werkgroep Leefbaarheid hebben 
gecommuniceerd dat buurtvereniging Klein Groningen geen bezwaar tegen een 
mestvergister op de RWZI-locatie, als alle technische mogelijkheden goed toegepast worden.   
 
De hierbij behorende acties:  

a. WEN heeft inderdaad wel verwezen naar die resultaten van de werkgroep 
Leefbaarheid, maar dat niet gekoppeld aan een mening van Klein Groningen. 
WEN is inmiddels de recente publicaties nagegaan of dit onbedoeld wel gebeurd is. 
Alle publicaties en verslagen staan op de website.  

b. Uitkomsten werkgroep leefbaarheid 2.0 worden gedeeld met het dorp.   
c. Een deelnemer heeft de indruk dat WEN gecommuniceerd zou hebben dat elk 

huishouden € 4000,- krijgt i.p.v. de € 2000 met de huidige stimuleringsregeling. 
Antwoord: De voorzitter herkent dit niet, WEN heeft alle verslagen en 
besluitenlijsten doorgelopen kan hier niets van terugvinden. Met de huidige 
stimuleringsregeling is gestart met € 2000 voor de periode tot 31-12-2023. Daarna 
komt er een nieuwe stimuleringsregeling.  
 

2. Communicatie over bespaar voorbeelden!  
 

Acties WEN:  
a. Concrete bespaartips in de Ban – Marga is bereid om mee te denken 
b. Slimme bespaar meter is in ontwikkeling – najaar 2021 verspreiden in het dorp.  
c. Facebook en filmpjes inzetten om bespaartips te delen – actie Tina   
d. Gebruik maken van de kracht van de herhaling in communicatie  
e. Dorpsgenoten stimuleren hun buren mee te nemen – actie buurtverenigingen 

 



3. Besparen met kinderen & jongeren 
 
a. Kinderen & jonge gezinnen 

Actie WEN:  
Contact met de scholen is er en wordt doorgezet.  
Junior energie coach-spel inzetten in samenwerking met plaatselijk belang en de scholen. 
 

b. Jongeren 
Actie WEN:  
WEN neemt het aanbod van Plaatselijk belang aan! Starten met jongeren brainstorm over 
waarom & hoe & wat besparen. Samen met de jongeren een plan maken. Actie Sylvana, 
Aline en Tina  
 

4. Samen met je buurt energie besparen….maar hoe?  
 
Acties WEN en buurtverenigingen: 

a. Buurtvereniging Dopheide: Jehan maakt een afspraak met Tina om met de buurt te 
onderzoeken of waterzijdig inregelen van je cv een passende besparingsmogelijkheid 
is en wie dat zou kunnen doen (kosten & baten)  

b. Buurtvereniging Op’e Pole: Jannes en Jan Dirk maken een afspraak met Tina. Samen 
onderzoeken wat in deze nieuwbouwwijk passende besparingsacties kunnen zijn.  

c. Buurtvereniging De Witte Zwaan: Tjitske Roffel en Frits Bosma samen met Tina een 
afspraak maken om mogelijkheden tot samen besparen in hun buurt te verkennen.  

d. Buurtvereniging Om de Slûs: Johan en Tina gaan een afspraak maken om te 
onderzoeken hoe zijn jongere buren meegenomen kunnen worden in samen 
besparen.  

e. Buurtvereniging De Nije Buurt: Regina maakt een afspraak met Tina om te 
onderzoeken hoe we onze 70+ buren kunnen meenemen en wat zij nodig hebben.  

Mailadres van Tina: besparen@wen.frl 
 

5. Besparen met de woningcorporaties, hoe en wanneer?  
Antwoord: met de woningcorporaties is afgesproken dat ze met huurders in dezelfde straat/ 
blok in gesprek gaan over het besteden van de stimuleringsgelden. Start najaar 2021 en 
doorlopend in 2022.  
 
Acties:  

a. Besparingservaringen van de Mr. Geertswei huurders in samenwerking met Elkien 
delen met het dorp, zodat we van elkaar kunnen leren.  

b. Het bestuur van WEN gaat de wethouder en Elkien attenderen op de situatie aan de 
Te Nijenhuiswei. Kunnen de huurders, die dat willen hun berging isoleren voor  
€ 1500/€ 2000 en kan Elkien dat faciliteren? Het kost hun mogelijk niets! 

 
Terugblik  
We kijken terug op een enerverende avond die veel heeft opgeleverd! Het heeft veel 
ontwikkelthema’s met bijbehorende concrete acties opgeleverd. Daar kunnen we met elkaar 
in het dorp en in de buurt mee aan de slag!  
 

mailto:besparen@wen.frl


Vervolg 
We spreken af dat we in het voorjaar van 2022 een volgende klankbord bijeenkomst 
organiseren.  
De afgesproken thema’s en vooral de bijbehorende acties zullen we dan evalueren en kijken 
wat er met de resultaten van deze bijeenkomst is gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


