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BEWONERSBRIEF WIJK VAN DE TOEKOMST

Beste bewoner van de Wijk van de Toekomst,
In deze brief vertellen we u over de ontwikkelingen in de Wijk van de Toekomst. Veel leesplezier!
Werkgroep Wijk van de Toekomst
In september startte we de werkgroep met ongeveer tien bewoners van de Wijk van de Toekomst. In deze werkgroep bekijken we
allerlei verschillende verwarmingsmogelijkheden. En stellen bij elke mogelijkheid kritische vragen over het totale kostenplaatje,
de gebruiksvriendelijkheid en de planning. De werkgroep heeft een programma van wensen en eisen opgesteld.
Elke verwarmingsmogelijkheid wordt hieraan getoetst.
Inmiddels zijn drie verwarmingsmogelijkheden onderzocht.
Tijdens een expertsessie op 6 maart hebben twee deskundigen
hier kritisch naar gekeken. De deskundigen waren erg
enthousiast over de kennis van de werkgroepleden. Met de tips
van de experts kan de werkgroep verder aan de slag.
Ook is de werkgroep op excursie geweest. Er zijn namelijk overal
in Nederland ontwikkelingen die interessant zijn voor de Wijk van
de Toekomst in Ermelo. Op zaterdag 23 maart hebben we een
bezoek gebracht aan het bedrijf Solarfreezer in Hengelo.
Daarnaast hebben we een duurzame en aardgasvrije woning
bezocht in Harderwijk.
De bewonerswerkgroep

Wijkwarmteplan
Vanaf mei werken we samen met de bewonerswerkgroep aan een wijkwarmteplan. Alle bevindingen, conclusies en
aanbevelingen vanuit de werkgroep en bewonersavonden worden vastgelegd in dit plan. Tijdens de volgende bewonersavond
op woensdag 19 juni a.s. zullen we u er meer over vertellen.
Subsidieaanvraag Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft een subsidie van €5 miljoen beschikbaar gesteld voor het aardgasvrij maken van één wijk in de
provincie Gelderland. Als gemeente hebben we een aanvraag voor deze subsidie ingediend. We weten dus niet óf we de subsidie
daadwerkelijk krijgen. Als we deze subsidie krijgen zou dit het aardgasvrij maken van de wijk een stuk betaalbaarder maken.
Naar verwachting horen we in de zomer of we de subsidie wel of niet krijgen.
UWOON
De subsidie is samen met woningcorporatie UWOON aangevraagd. UWOON is bezig met het verduurzamen van hun huurwoningen in de wijk. 217 woningen worden op dit moment geïsoleerd naar label A door deze te voorzien van nieuwe kozijnen met HR+++
triple glas en ze krijgen een stevige dakisolatie.
Wordt de subsidie toegekend? Dan is het voor UWOON mogelijk om hun woningen in de wijk gasloos te maken. Dit kan door een
deel van de huurwoningen te voorzien van een nieuwe generatie PVT-installaties. Deze zonnepanelen zetten niet alleen licht om
in elektriciteit. Ook de warmte van de zon wordt geabsorbeerd en wordt gebruikt voor het verwarmen van water voor verwarming
en tapwater. Ook kan er gekozen worden voor het infrarood energieconcept zoals in de voorbeeldwoning.
Is de subsidie definitief? Dan deelt UWOON tijdig de plannen met de huurders.

Wijkvereniging West: Een prettige woonomgeving maken we met elkaar
Een goed woonklimaat binnen in de woning is belangrijk. Ook de omgeving waar je woont speelt een rol bij
hoe leuk je het vindt op de plek waar je woont. Wijkvereniging Ermelo West zet zich in om, samen met de bewoners,
van Ermelo West een wijk te maken om trots op te zijn.
Belangrijke elementen daarbij zijn een goede wijkinrichting, zoals speeltuinvoorzieningen en het groen in de wijk,
ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten die de wijk levendig maken. De wijkvereniging stimuleert organisaties
om in Ermelo West activiteiten te ontplooien en neemt zo nodig eigen initiatieven. Het streven is om elke maand
een aansprekende activiteit in Ermelo West te hebben, in april was dat de Voorjaarsmarkt.
Op 28 mei is er ‘Heel Ermelo West Beweegt’, omdat bewegen zoals door sporten in het belang is van een goede
gezondheid. Er komt voor jong en oud een ochtend- en avondprogramma op de parkeerplaats van de Westerkerk,
voor bewoners die al sporten en voor degenen die nog niets met sporten en bewegen hebben.
De wijkvereniging is per email bereikbaar via wijkvereniging@ermelowest.nl.

Volgende bewonersavond woensdag 19 juni, noteert u de datum alvast?
Op woensdagavond 19 juni vindt de volgende bewonersavond plaats. We informeren u dan ook graag over de stand van zaken,
volgende stappen en financieringsmogelijkheden. Ook willen we tijdens deze avond de eerste versie van het wijkwarmteplan
met u bespreken. Noteert u de datum alvast?
We hopen op uw aanwezigheid en stellen uw vragen en ideeën erg op prijs.
Begin juni ontvangt u een uitnodiging met het uitgebreide programma voor deze avond per post.
Als u niet kunt komen, houdt u dan de website www.ermelo.nl/wijkvandetoekomst in de gaten?
Ook staan er regelmatig berichten op de facebookpagina van Ermelo Duurzamer. Volgt u deze pagina al?
Op de hoogte blijven per e-mail en/of meedenken?
Wilt u per e-mail op de hoogte blijven over de Wijk van de Toekomst? Stuur dan een e-mail naar r.kleinhulse@ermelo.nl.
Er is bovendien altijd behoefte aan kritische meedenkers. Voelt u zich aangesproken? Dan kunt u zich aanmelden voor de
bewonerswerkgroep via hetzelfde mailadres. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Leo van der Velden
Wethouder Duurzaamheid

