
Gesprek werkgroep Assen Oud Zuid  

Datum: 5 januari 2023 

Aanwezig: Tiemen Ensink (projectleider Altijd-goed maatregelen), Roel Keizer (programmasecretaris 

Energietransitie), Theo Platje (voorzitter werkgroep energiebesparing en duurzaamheid Assen Oud Zuid), Bonne van 

der Kooi (voorzitter Vereniging Assen Oud Zuid), Martin de Leeuw (lid werkgroep energiebesparing en duurzaamheid 

Assen Oud Zuid). 

 

Voorstel werkgroep Assen Oud Zuid: 

1. Beschikbaar stellen van middelen, materiaal en desgevraagd kennis. In de wijk kunnen we veel zelf, maar 
beschikken we niet over materiaal om een eigen klusteam mee uit te rusten. Denk aan radiatorfolie, 
tochtstrips, radiatorventilatoren, enz.  

2. Inzetten van een senior energiecoach kan bijdragen aan de kwaliteit van de adviezen die inwoners vragen en 
het coaches van die inwoners die bereid zijn zelf op bezoek te gaan bij buurtgenoten om advies te geven, 
vragen te beantwoorden en bespaartips te geven. 

3. We vragen van de gemeente om op zeer korte termijn samen met ons de zoektocht te ondernemen naar 
mogelijkheden om van Assen Oud Zuid een duurzame wijk te maken, zonder gebruik van fossiele 
brandstoffen, warmtenet met ziekenhuis bijvoorbeeld?. 

 

Reactie: 

1. Eerste fase: verduurzamen – isoleren van de woningen. De gemeente Assen kan 100 euro per woning 
beschikbaar stellen voor besparingsmateriaal. In de wijk Oud Zuid is technische kennis aanwezig en zijn er 
mensen te vinden die eventueel bereid zijn om als fixteam te fungeren. De leden van de werkgroep 
energiebesparing en duurzaamheid gaan in de wijk inventariseren bij welke adressen behoefte is aan 
besparingsmateriaal en komen met een begroting. 

2. Per 9 januari 2023 heeft de gemeente Assen een energiecoach in dienst. Deze kan naast de energiecoaches 
van de EdA ingezet worden op individuele behoefte in de wijk. Ook wil de gemeente eventueel een 
bijeenkomst faciliteren in het Duurzaamheidscentrum voor Oud Zuid, waarbij een spreker meer verteld over 
mogelijkheden tot besparing in de woning. Binnen de gemeente Assen wordt ook gestart met een pilot met 
E-trias (ingenieursbureau voor ondersteuning in verduurzaming van de bebouwde woonomgeving) om 
daaruit via een door hun ontworpen digitale tool tot maatwerkadvies te komen.  

3. Transitievisie Warmte: de wijk Assen Oud Zuid zit momenteel in onderzoeksfase naar voorkeursalternatief 
HT warmtenet. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen zal eerst gewacht moeten worden op het 
onderzoek en de resultaten in de wijk de Lariks. De werkgroep energiebesparing en duurzaamheid zal op de 
hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in Oud Zuid.   

 

Verder: 

• Ontwikkeling beleid lokale energie initiatieven > bijeenkomst 17 januari. De werkgroep Assen Oud Zuid is 
van harte uitgenodigd. 

• Binnen het plan van aanpak Altijd-goed maatregelen is de gemeente bezig met de ontwikkeling  van fysieke 
Energieloketten in een aantal wijken in Assen om mensen te helpen bij de verduurzaming van hun woning.   

• Roel en Tiemen onderzoeken intern hoe het beleidsmatig zit met beschermd stadsgezicht en vergunningen 
en het nemen van verduurzamingsmaatregelen van de woningen in Assen Oud Zuid.  

 


