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“Met veel enthousiasme ga ik aan de slag om Apeldoorn ook 
als wethouder nog groener te maken. En dat betekent dus 
ook dat we overschakelen naar groene energie. En natuurlijk 
ook energiebesparing. Zo kan er tegenwoordig al subsidie 
aangevraagd worden bij één isolatiemaatregel. Denk dan aan 
vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas. En tegelijkertijd 
hebben we nog een lange weg te gaan. Samen met inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke partners wil ik doorgaan op de 
ingeslagen weg. Zo zal ik regelmatig te vinden zijn in één van 
de Wijken van de Toekomst zoals Kerschoten. De wijken waar 
wij ons als Apeldoorn als eerste op richten om geheel over 

Nieuwe wethouder 

klimaat en energie

te schakelen op groene energie. Terwijl we op de achtergrond 
hard werken aan een groen Apeldoorn met bijvoorbeeld het 
Energiepunt, ben ik van plan om in gesprek te gaan met u. Te 
luisteren waar de zorgen én kansen zitten en te kijken hoe we 
van Apeldoorn samen een fossielvrije gemeente kunnen maken.”

Wethouder Danny Huizer, 
d.huizer@apeldoorn.nl

Danny Huizer is de nieuwe wethouder klimaat en energie. 
De oud-kok en manager in de zorg is altijd erg betrokken 
geweest bij zijn eigen omgeving. Zo ruimt hij samen met 
andere vrijwilligers elke maand het afval op in het Zuiderpark 
om Apeldoorn schoon te houden. 

De actie ‘Zet hem op 70’ is bedoeld om aandacht te vragen 
voor de overgang naar duurzame warmte  én om te zien 
hoe comfortabel woningen zijn als het water door de cv-
ketel tot 70 graden wordt verwarmd. Dit zal namelijk ook 
de aanvoertemperatuur zijn bij het warmtenet. Zo kun je als 
bewoner inzicht krijgen hoe duurzame warmte aanvoelt. 

Er deden 52 mensen uit de wijk mee aan de actie. De deelnemers 
bestonden zowel uit bewoners van huurwoningen (1/3) als 
uit particuliere eigenaren (2/3). En ook werd in verschillende 
woningtypes (rijtjeswoningen, appartementen) gemeten.

Positief beeld
In de eerste meetperiode (half december 2021 tot half januari 
2022) stond de cv-temperatuur op de oorspronkelijke stand. Pas 

vlak voor de tweede meetperiode (februari) is de temperatuur 
naar 70 graden gebracht. Bijna alle deelnemers hebben de 
temperatuur en het comfort als voldoende of goed ervaren. 

Verder isoleren
De actie heeft er wel voor gezorgd dat een aantal deelnemers hun 
woning verder wil verduurzamen.
Bijvoorbeeld door het aanbrengen van tochtstrips, vervangen 
van glas, isoleren van de vloer, spouw of dak en installeren van 
zonnepanelen. Een aantal huurders wil hun huisbaas (opnieuw) 
gaan activeren. Ruim een derde van de deelnemers geeft aan al 
maatregelen genomen te hebben. Uit de actie bleek verder dat de 
meerderheid van de deelnemers positief tegenover de komst van 
een warmtenet staat. Slechts een kleine 15% van de deelnemers 
ziet de komst van het warmtenet niet zitten.

Resultaten actie 
‘Zet hem op 70!’ 
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Van KEN-regisseur naar 

omgevingsmanager
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Beste buurtgenoten,
Al meerdere jaren werk ik als KEN-regisseur. Vanaf 1 januari heeft 
de gemeente Apeldoorn mij ingehuurd als omgevingsmanager 
energietransitie. In de dagelijkse praktijk zal er weinig verschil te 
merken zijn. Ik houd mij nog steeds bezig met de verduurzaming 
van de wijk en probeer nog steeds zo goed mogelijk de belangen 
van de bewoners van de wijk te behartigen. Samen met de 
klankbordgroep KEN heb ik verschillende keren isolatie- en 
energiebesparingsacties georganiseerd. We hebben meerdere 
keren isolerende maatregelen ingekocht, huiskamerworkshops 
‘Power in de huiskamer’ georganiseerd en de zonnecoöperatie 
‘Zon op K&N’ (Zon op Kerschoten & De Naald) opgericht.

Ook Mobuur ontstond vanuit Kerschoten Energieneutraal.
Vrijwilligers vervoerden -met name oudere- wijkbewoners
met elektrische auto’s naar de kapper, de huisarts, apotheek of
een vriend(in) in de wijk. 

Vanaf 2020 heb ik mij voor-
namelijk bezig gehouden 
met de plannen voor het 
warmtenet in Kerschoten. 
De klankbordgroep KEN, 
die ik als KEN-regisseur 
steeds mocht voorzitten, is intussen opgegaan in de werkgroep 
warmte. Nu breekt er dus een nieuwe fase aan. Als omgevings-
manager energietransitie ga ik door met mijn werk voor de wijk. 
Ik hoop - samen met u - een bijdrage te kunnen leveren aan de 
verduurzaming van de mooie wijk Kerschoten.

Ik stel het erg op prijs, als u uw vragen, zorgen, goede ideeën 
en betrokkenheid met mij wilt blijven delen. Ik ben voortaan 
bereikbaar op m.tillema@apeldoorn.nl of telefoonnummer  
06 - 28918777.

Een van de deelnemers aan de actie ‘Zet hem op 70’ is de 
30-jarige Chris Wissink. Hij is huurder van een appartement 
van woningcorporatie de Woonmensen. Van jongs af aan 
heeft hij een voorliefde voor techniek. Thuis probeert hij die 
liefde voor techniek te combineren met zijn energieverbruik. 
Vandaar dat hij zich als een van de eerste deelnemers 
aanmeldde voor de actie.

‘Prettige dag’ en alles is uit
Chris: “In mijn huis is alle apparatuur gekoppeld aan speciale 
stekkers met een spraak assistent, die werkt op commando’s. 
Als ik thuiskom roep ik ‘Ik ben thuis’, dan leest de spraak 
assistent automatisch het nieuws voor én gaat de verlichting 
aan. ’s Nachts gaat op commando alle apparatuur in de 
woonkamer niet op stand-by, maar helemaal uit. Net als 
wanneer ik het huis verlaat. En dan wenst het systeem mij ook 
nog even een prettige dag. Al met al bespaar ik zo behoorlijk op 
mijn energieverbruik.” 

Liever niet afhankelijk van aardgas
Chris: “Zelf probeer ik ook te besparen op mijn gasverbruik door 
korter te douchen en de verwarming niet hoger dan 18 of 19 
graden te zetten. Dat is niet alleen voor het milieu; de gasprijzen 
zijn nu ook echt schrikbarend hoog. Ik zou het wel fijn vinden 
om niet meer afhankelijk van aardgas te zijn in de toekomst. 
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de aardbevingen in 
Groningen; allemaal zaken die mij zorgen baren. Ik wil ook 
niet dat mensen in Groningen ellende ondervinden van mijn 
gasverbruik. De komst van het warmtenet in onze wijk past dan 
ook mooi binnen dit plaatje.”

Geen verschil
Chris: “Enige tijd na mijn aanmelding kwam de energiecoach 
langs met meetapparaat. De ketel stond in de eerste 
meetperiode op 87 graden. Na een aantal weken werd deze 
teruggezet naar 70 graden. Ik heb daar eigenlijk niet veel 
verschil van gemerkt; het bleef goed warm binnen.  Het is zelfs 
zo dat de ketel nog steeds op 70 graden staat. Dat scheelt een 
hoop kosten, terwijl het net zo comfortabel is!”

Deelnemer actie 

‘Zet hem op 70’ Chris Wissink:

‘Bij mij staat de ketel 

voortaan op 70 graden’


