
Jaarvergadering bewonersvereniging Piccardthofplas  

Maandag 13 februari 2023 20:00 uur 

Semmelstee, Semmelweisstraat 182 

 

Agenda 

1. Opening (20:00) 

2. Huishoudelijk deel (ca. 20:05) 

a. Mondeling overzicht activiteiten 

b. Financiële verslag 2021 en 2022 en begroting 2023 

c. Vaststelling bestuur 

i. Wil Kol heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid 

ii. Marleen Boer en Willemijn Venrooij fungeren al geruime tijd als secretaris 

resp. penningmeester, maar zijn nog nooit in een fysieke bijeenkomst 

benoemd.  

iii. Wim Bussemaker en Wim Borghols stellen zich herkiesbaar 

Voorgesteld wordt Marleen, Willemijn, Wim en Wim formeel te benoemen als 

bestuurslid. 

3. Inhoudelijk deel (ca. 20:20) 

Mogelijkheden voor verduurzaming van het energieverbruik in de 

wijk  

Gespreksleider: Henny van der Windt. 

a. Inleiding door Henny van der Windt 

b. Voorbeeld: Project Caloriet in de wijk Reitdiep, door Jeroen Zanting 

c. Groepsgesprek: wat kunnen we als wijk en zijn inwoners zelf doen en hoe kunnen en 

willen we dat organiseren. 

 

4. Uitreiking jaarkalender (aan hen die deze hebben aangevraagd). 

5. Afsluiting (ca. 21:30). 

6. Mogelijkheid tot nazit met een drankje. 

 

Toelichting op het inhoudelijke deel: 

Nederland heeft zicht ten doel gesteld op termijn energieneutraal te worden. Als overheid en 

burgers zullen we daarom hoe dan ook met klimaat en energie aan de gang moeten gaan.  

Als wijk en zijn inwoners hebben we daarvoor verschillende opties. In onze wijk gebeurt ook al van 

alles: zonnepanelen en klimaatbestendige tuinen, maar er is meer zoals isolatie, warmtepompen, etc. 

etc.  

Er zijn echter nog veel vragen zoals: wat en hoe isoleren, hoe en wat subsidie, hoe warmteopslag etc. 

Er zijn ook veel mogelijke oplossingen, uiteenlopend van individuele warmtepompen tot collectieve 



buurtwarmtenetten waarmee we - met jullie en met een buurt die veel ervaring heeft - vanavond 

verder willen komen. 

Na een inleiding door Henny van der Windt, wijkbewoner en actief als docent op dit vlak aan de 

universiteit, zal Jeroen Zanting ons iets vertellen over het project Caloriet wat men in een deel van de 

wijk Reitdiep van de grond wil trekken. Daarna zal er onder leiding van Henny van der Windt een 

gesprek over dit onderwerp plaatsvinden, waarbij er ruimte is voor vragen, voorbeelden en ideeën 

van wijkbewoners. We zijn  benieuwd naar vragen en oplossingen die in de wijk leven! 

Indien daar animo voor is, er is ruimte om onder paraplu van de wijkvereniging een werkgroep op te 

richten die zich verder kan verdiepen in dit onderwerp. 


