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Zoals we op 9 maart hebben verteld, heeft de gemeente 
Apeldoorn – samen met de projectpartners – subsidie 
aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Deze subsidie kan ervoor zorgen dat het warmtenet op 
een financieel gezonde manier ontwikkeld kan worden 
en de kosten voor de wijkbewoners behapbaar blijven.

Vanwege de coronacrisis is de uiterste aanvraagdatum 
voor deze subsidie verzet van 1 april naar 1 mei. Ook de 
datum waarop we horen of we de subsidie krijgen, is verzet: 
in september of oktober laat het ministerie weten welke 
wijken gekozen zijn. Zo snel mogelijk daarna organiseren 
we een tweede wijkbrede bijeenkomst (als dat tegen die tijd 
weer mag) om je te informeren over het vervolg.
Ondertussen zijn we druk bezig om het plan verder uit te 
werken. Onderdelen waar we de komende maanden mee 
beginnen:
• We verkennen welke warmtebronnen er naast de gekozen 

bron – warmte uit het afvalwater van het Waterschap 
aan de Stadhoudersmolenweg – zijn en wat de rol van 
opslag is. Ook de samenhang met de warmtevraag van 
omliggende wijken speelt mee.

• We gaan een selectieprocedure inrichten om een (eerste) 
warmteleverancier te kunnen kiezen: welke wensen en 
eisen stellen wij aan deze leverancier? 

• We kijken naar de tariefstructuur: hoe verhouden vaste 
en variabele kosten zich en hoe kunnen we dit voor onze 
wijk inrichten?

De werkgroep  warmte is uitgebreid met een flink aantal 
nieuwe leden en krijgt een duidelijke rol in al deze keuzes.

Met zonnepanelen wek je zelf energie op en daarmee 
bespaar je flink op jouw energierekening. En je 
draagt ook bij aan een beter milieu! Het Regionaal 
Energieloket en energiecoöperatie deA starten samen 
met de gemeente en Energiek Apeldoorn daarom een 
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in jouw 
buurt. 

Zo profiteer jij van:
• De beste kwaliteit: de installateurs kiezen speciaal voor 

jou de beste opties.
• Een scherpe prijs: door de actie krijgen veel woningen 

in de buurt zonnepanelen. De installateur kan dus 
efficiënter te werk gaan en dat scheelt jou geld.

• Maatwerk: Iedere woning is anders. Je krijgt altijd 
een persoonlijke offerte, helemaal aangepast op jouw 
situatie.

• Gemak: wij helpen je van offerte tot installatie, alles 
wordt geregeld.

Meer weten? 
Op dinsdag 23 juni van 19.30 tot 20.30 uur houdt het 
regionaal energieloket samen met Energiek Apeldoorn 
(gemeente Apeldoorn) en de installateurs een online 
informatiebijeenkomst met meer uitleg over zonnepanelen 
en de actie. Je kunt dan ook vragen stellen. 

Heel eenvoudig - voor iedereen
Een webinar is eenvoudig te volgen. Ook als je er nog nooit 
eentje gevolgd hebt. We helpen je er graag bij.

MEER INFORMATIE?

Meer informatie over warmtenet treft u op 
www.kerschotenenergieneutraal.nl /warmtenet

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VOOR WEBINAR?

www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/
zonnepanelenactie-apeldoorn-centrum-noord-en-west
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De werkgroep warmte heeft na de avond van 9 maart 
een flink aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Doel 
van deze werkgroep is om de projectpartners (gemeente, 
woningcorporaties en Waterschap) advies en feedback te 
geven op de plannen. De rol van deze werkgroep is duidelijk 
omschreven. Zij geven advies en denken mee. De werkgroep 
heeft geen beslissingsbevoegdheid. Uiteraard bekijken de 
projectpartners alle adviezen zorgvuldig. Het is in ieders belang 
dat het aanbod aansluit bij wat er leeft in de wijk.
In de werkgroep zitten zowel mensen met een eigen woning, als 
(particuliere én sociale) huurders. Op die manier krijgen we een 
goed beeld van de algemene mening in de wijk.
De komende maanden denken de verschillende leden van 
deze groep mee over allerlei onderwerpen: de tariefstructuur, 
alternatieve warmtebronnen, de keuze van de eerste leverancier 
etc.

Op deze zomerse ochtend bel ik (Marjolein Tillema) aan bij 
een vrijstaand huis aan de Marconistraat. Jan heeft zich 
onlangs aangemeld als lid van de werkgroep warmte. Een 
mooie aanleiding om kennis te maken met hem en zijn 
vrouw Josca.

Jan: ‘Wij zijn toevallig in Kerschoten beland, in 2006. Wij 
woonden in De Maten en zochten een groter, vrijstaand huis 
met een grote tuin. We hadden net zo goed ergens anders in 
Apeldoorn kunnen belanden. Maar het is hier prettig wonen, een 
leuk deel van de wijk. Mijn moeder is trouwens opgegroeid hier 
vlakbij aan de Hertenlaan: dat was toen een grindweg met aan 
beide zijden een greppel.’

Hebben jullie veel gedaan aan jullie huis?
Josca: ‘Het huis was jarenlang niet aangepast, dus er was veel 
te doen. De elektrische bedrading is vervangen. We hebben de 
keuken, de bijkeuken en de badkamer geheel vernieuwd.’
Jan: ‘Het huis was door onze voorgangers al twee keer uitgebreid. 
Wat opvalt, is dat het gedeelte van 1953 gebouwd is met veel 
aandacht voor details. De uitbreidingen zijn wel netjes gedaan, 
maar de ronde boogjes van de eerste ramen zijn bijvoorbeeld 
rechtgetrokken in de aanbouw.
We hebben overal HR++ glas ingezet, de zachtboard plafonds 
vervangen, het dak en de vloer geïsoleerd. Dat laatste heb ik 
eerst zelf geprobeerd. Het is echter behoorlijk krap onder de 
vloer. Op een gegeven moment lag ik daar en raakte mijn been 
verstrikt in het snoer van de looplamp en ging het licht uit. Zo lag 
ik daar ‘vast’. We hebben later de vloer goed geïsoleerd, maar 
dan van boven, toen we toch een nieuwe vloer wilden leggen.’ 

Waarom hebben jullie 
geïsoleerd?
Josca: ‘Voornamelijk vanwege 
het comfort. Het trok koud 
op in huis. En je voelde de 
koude ‘s winters vanuit de 
plafonds in de slaapkamers 
naar beneden ‘vallen’.’ Jan: 
‘En natuurlijk ook om de 
gasrekening naar beneden te
krijgen en onze ‘footprint’ op aarde te 
verkleinen.’

En de werkgroep warmte, Jan?
Jan: ‘Er bleek 9 maart dat er nog veel onduidelijk is. Als je om je 
heen luistert, zijn er nog erg veel vragen. Ik heb de mogelijkheid en 
de tijd om mijn ervaring te benutten om wat helderheid proberen 
te krijgen en heb me daarom aangemeld voor de werkgroep.
Ik vind het belangrijk dat het warmtenet straks voor iedereen 
qua financiën te behappen is. En ik vind het belangrijk om de 
communicatie goed te regelen: je moet iedereen op zijn eigen 
niveau aanspreken, anders bereik je niemand. Dat weet ik vanuit 
mijn ervaring bij ProRail. Er moet ook zeker aandacht komen 
voor de oudere mensen in de wijk en voor de allochtonen. 
We hebben zelf net twee jaar geleden de cv-ketel vervangen, 
dus wat ons betreft hoeft het warmtenet de eerstkomende 
tien jaar nog niet. We kunnen echter zo niet verder gaan met 
het leegplunderen van de wereld, zeker niet in onze westerse 
landen. Maatschappelijk gezien is het dus hard nodig!’

werkgroep warmte

HEB JE EEN VRAAG OF EEN REACTIE? 

Mail de werkgroep via 
regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl.
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Jan van Stuijvenberg en Josca Bos

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

c www.facebook.com/kerschotenenergieneutraal
f instagram.com/kerschotenenergieneutraal 
d www.twitter.com/KENkerschoten

Van links naar rechts: Ton Ceelie, Eddy Anneveldt,  
Jan van Stuijvenberg, Peter Stolp, Jos Floor, Job Mul, Monique 
Sietsma, Frank Zandvliet. De overige leden staan niet op de foto.


