Boodschappenlijst vanuit bewoners van De Hilversumse Meent
Op bewonersbijeenkomsten zijn bewoners gevraagd in workshops om al hun wensen,
zorgen en eisen kenbaar te maken. De input van 3 bijeenkomsten met meer dan honderd
bewoners is vertaald naar een boodschappenlijstje die bewoners meegeven aan de
werkgroep ‘Hilversumse Meent Aardgasvrij’. Het boodschappenlijstje is getoetst in de
klankbordgroep (die bestaat uit bewoners uit ruim 30 bewoners vanuit de gehele wijk).
1. de aanpak mag niet leiden tot een hogere maandelijkse energierekening en/of
woonlasten voor eigenaren en/of huurders. Op termijn streven we ernaar de lasten
lager te maken dan deze zouden zijn bij het doorgaan met het gebruik van aardgas.
2. er moeten financieringsopties zijn voor iedereen, zowel voor huurder en
woningeigenaar en voor andere energieoplossingen als voor isolatie maatregelen,
aanpassingen in de keuken en dergelijke. Houdt daarbij expliciet rekening met:
a. huurders of woningeigenaren die niet zelf kunnen investeren
b. ouderen, die de investering niet meer terug kunnen verdienen
c. mensen die voor 2030 willen verhuizen
d. mensen die later willen instappen of niet willen meedoen
e. de overdraagbaarheid van investeringen (woninggebonden vs persoonsgebonden)
3. vooroplopen in de energietransitie mag beloond worden, en zeker niet bestraft (binnen
het redelijke, vb. wetgeving waar je net buiten valt omdat je eerder bent gestart, zoals
geen verrekening van prijsdalingen). Het is belangrijk de gemaakte afspraken met
bewoners steeds goed vast te leggen, met het oog op politieke en ambtelijke
wisselingen en de looptijd van het project.
4. alle bewoners, zowel huurders als woningeigenaren zijn goed vertegenwoordigd en
worden steeds op maat betrokken: via verschillende kanalen (vb. email, huis-aan-huis),
2 klankbord-leden per meent, de huurdersverenigingen, en vast inlooppunt in de wijk
en wijkbrede peilingen bij cruciale onderdelen in het proces.
5. er wordt duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie verschaft over het proces,
zodat bewoners afgewogen keuzes kunnen maken en actief kunnen meedoen.
6. de nieuwe energieoplossingen gaan uit van duurzame energie en zijn milieu -en
mensvriendelijk: oa. geen CO2, geen fijnstof en in goede arbeidsomstandigheden
gemaakt. Ook met de uiterlijke aanpassingen aan de huizen en de wijk wordt rekening
gehouden. Het moet een mooie wijk blijven.
7. per oplossing wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt:
a. kosten voor aanschaf, afschrijving, maandelijkse kosten
b. de energieprestaties
c. comfort van de oplossing
d. benodigde aanpassing in woning en wijk
e. financieringsmogelijkheden
f. collectieve (min/max aantal bewoners) of individuele optie (of mogelijkheden)
g. eventuele afhankelijkheden tussen keuzes
8. er moet een aanbod komen voor tussentijdse oplossingen, dwz. oplossingen voor
aanpassingen die voor 2030 moeten worden gedaan. Variërend van goede informatie
over no-regret maatregelen tot leaseconstructies voor ketels of terugkoopregeling.

