
BIJEENKOMST 17 OKTOBER 2022 

Hoe kan ik energie besparen en hou ik mijn energierekening betaalbaar? 

 

Inleiding. 

De voorzitter van de Vereniging Assen Oud Zuid (VAOZ), Bonne van der Kooi, heet iedereen welkom 

en is blij verrast door de grote opkomst. In de laatste Ledenvergadering is beloofd terug te komen op 

het onderwerp ‘Duurzaamheid en Energie’ en met deze bijeenkomst wordt deze belofte ingelost. 

Onze wijk staat ‘achteraan’ in het prioriteitenschema van de Gemeente Assen op het gebied van ver-

duurzaming en daar zouden wij graag verandering in aan willen brengen. Vanavond kunnen wij hierin 

de eerste stappen zetten. 

Bonne geeft het woord aan Theo Platje, voorzitter van de werkgroep ‘Duurzaamheid’ van de VAOZ, 

die nog even kort memoreert aan de tips van de vorige bijeenkomst. Vanavond hebben wij als gast 

uitgenodigd ‘Energiecoöperatie duurzaam Assen’. In een presentatie geven zij een inkijkje hoe zij ver-

duurzaming hebben opgepakt en voor onze wijk zouden kunnen oppakken.  

  

Energiecoöperatie duurzaam Assen 

Eén van de bestuursleden van de Energiecoöperatie duurzaam As-

sen, Tom Verloop, vertelt ons uitgebreid over de vormgeving van 

de organisatie van de coöperatie en de doelen, die worden nage-

streefd. Samengevat komen deze doelen samen in enkele state-

ments: 

• De organisatie is een coöperatie, dus de leden hebben het altijd voor het zeggen; 

• Het is een organisatie zonder winstoogmerk, dus opbrengsten gaan terug naar de leden of 

worden voor investeringen gebruikt; 

• Verduurzaming is altijd maatwerk, zo ook in de wijk Assen Oud Zuid, waarin (op enkele uit-

zonderingen na) geen huis gelijkt is. 

• Enkele plannen, in verschillende vormen van ontwikkeling, zijn het Drijvend zonnepark zand-

winplas Ubbena en Energietuin Assen-Zuid. 

• Onze activiteiten zijn altijd lokaal gericht, dus ook wijk- of buurtgericht. Dus ook de wijk As-

sen Oud Zuid zou een ‘project’ kunnen worden van deze Energiecoöperatie. Zo is de Hout-

laan inmiddels ook al gestart. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.ecduurzaamassen.nl of maak een af-

spraak voor de Informatiebalie bij Warenhuis Vanderveen via klantenservice@ecduurzaamassen.nl  

Na deze uitleg heeft Tom nog een aantal tips voor ons (zie bladzijde 12 tot en met 17) van de presen-

tatie, die als bijlage apart kan worden gedownload. De belangrijkste tips zijn: 

• Voorkomt tocht, maar ventileer wel! Tocht is ongewenst en onplezierig. Ventileren bepaal je 

zelf. 

Een ruimte met een hoge luchtvochtigheid is moeilijker te verwarmen en dus kostbaarder. 

• Verlaag de keteltemperatuur naar 60 of 55 graden of koppel de c.v. ketel, als daarvoor ge-

schikt, aan een buitensensor.  Hoe lager de watertemperatuur in de c.v. ketel, hoe zuiniger je 
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stookt. In de zomer, lente en herfst zal de watertemperatuur laag mogen zijn. Maar als het 

vriest dat het kraakt zal je harder moeten stoken en moet dus de watertemperatuur om-

hoog. Natuurlijk kan je de optimale watertemperatuur zelf instellen maar een weersafhanke-

lijke regeling doet dit automatisch. Zie ook https://welke-kiezen-kopen.nl/centrale-verwar-

ming-combiketels/weersafhankelijke-regeling-cv-ketels 

 

Afsluiting. 

Bonne bedankt Tom voor de uitvoerige uitleg en tips. Hij stelt voor dat onze werkgroep contact 

zoekt met de Gemeente Assen om te kijken op welke wijze en in welk tempo de Gemeente ons 

kan ondersteunen om ook onze wijk duurzamer te maken. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

Daarnaast gaat de werkgroep door op de ingeslagen weg en om die reden zijn we hierover nog 

lang niet uitgepraat. Aan ideeën nog geen gebrek. Zo wordt o.a. gedacht aan het instellen van 

energiecoaches (bewoners van onze wijk, die al ‘klaar’ zijn) en klussers, die anderen kunnen hel-

pen met concrete werkzaamheden (kitten, tochtstrippen, keteltemparatuurverlaging, etc.). 

Tijdens de vergadering konden alle aanwezigen een vragenlijst invullen (zie het formulier bijlage). 

Onder andere met de vraag of hulp en/of bezoek aan huis gewenst is. Een groot aantal aanwezi-

gen heeft deze lijst ingevuld. Dit kan alsnog op papier (inleveren bij Oosterhoutstraat 102) of digi-

taal (inleveren via info@assenoudzuid.nl). 

 

WORDT VERVOLGD! 
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