
Wijkgesprek St Marten Sonsbeek

Energie besparen en 'van het 
aardgas af‘ 
11 februari 2021, 19.30 uur
Martine Baar



Vanavond:
• Plenair: chat
• In deelgesprek

Na afloop kunt u ook bellen of 
mailen naar Shehnaaz Kasiem:
Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl

(026) 377 3682

Vragen of opmerkingen?



Wie zijn er aanwezig?
62 bewoners, waarvan
- 56 koopwoning
- 6 huurwoning
2 ondernemers

- Portaal
- Energieloket, Energiebank
- Gemeente Arnhem
- raadslid





Enquête (1)
• Wat vindt u ervan dat de woningen in uw wijk voorlopig 

niet van het aardgas afgaan?
• 60 %: prettig
• 15 %: gemiste kans
• 15 %: Maakt niet uit

Opmerkingen:
• Begrijpelijk met oude woningen in de wijk



Enquête (2)
Wat doet u op dit moment al om uw 
energieverbruik en de energierekening te 
verlagen?
• Veel al dubbel-triple glas, led-verlichting en 

radiatorfolie/tochtstrips
• Helft: isolatie, zuinige/minder apparaten en 

thermostaat lager
• 1/3 eigenaren: zonnepanelen
Ook genoemd: alleen ruimtes verwarmen die we 
gebruiken, deuren sluiten, geen wasdroger 



Enquête (3)

Wat zou u de komende 2 jaar willen doen om uw 
energieverbruik en de energierekening te verlagen?
• Bijna helft van de eigenaren wil isolatie aanbrengen
• ¼ van de eigenaren wil zonnepanelen en ander verwarmingssysteem 

(zoals zonneboiler of warmtepomp)
• 20 % eigenaren wil dubbel-triple glas



Tips over het verlagen van energieverbruik en van aardgas af gaan

“Veel huizen in onze wijk hebben steens 

muren en geen spouwmuren. Informatie 

over isolatiemogelijkheden met steens 

muren is een stuk moeilijker te vinden dan 

over spouwmuren. Die info 

toegankelijk(er) maken zou fijn zijn. ” 

“Beste optie is om voor deze 

week een voorziening voor 

de hele wijk te treffen, bv 

restwarmte. Individuele 

voorzieningen zoals 

warmtepompen lijken me 

geen optie al is het alleen al 

voor het geluid met alle 

huizen die zo dicht op elkaar 

staan. Het zou mooi zijn als 

er in de buurt collectief 

zonnepanelen kunnen 

worden aangebracht”

“Verwarmingssysteem waterzijdig 

inregelen. Radiatoren vervangen 

door convectoren” 



Programma
• 19.30 uur – 20.00 uur: Plenair deel 

– Welkom, Martine Baar
– Aanleiding Cathelijne Bouwkamp, Wethouder Klimaat & Energie
– Toelichting plannen gemeente, Maud Wolf
– Toelichting Energieloket, David Willemsen

• 20.00 - 20.30 uur: In gesprek in kleine groepen

• 20.30 – 20.45 uur: Plenaire terugkoppeling







Wijkindelin
g





Meer informatie? Kom naar de winkel, Hommelseweg 41 of

mail naar info@degroenevos.nl

De Groene Vos



Duurzaam Sonsbeek

Meer informatie? christiaan.holland@gmail.com



Wijkcentrum de Nieuwe Hommel

De Wiltstraat

68 zonnepanelen



Energiescan bedrijven

Meer informatie? Mail naar Energiescanbedrijven@arnhem.nl



Ton van der Laaken
Bouwmeesterstraat

Groen dak met zonnepanelen

Veel groen, weinig tegels, 

afkoppelen regenwater

Video

Betty Jacobi



Energieloket

• Energierekening verlagen
• Woonwensenscan
• Warmtescan
• Collectieve inkoopacties



Energieverbruik
Elektriciteit

37%

Aardgas

63%

Aardgas

Warmte Warm water Koken
• Energiecoach Energiebank
• Veelal 10-20 % besparen
Contact: info@energiebankregioarnhem.nl



Woonwensenscan
• Wat kun je doen in jouw huis
• Coach aan huis
• Rapportage
• Hoge waardering



Warmtescan

• Collectief - gratis (5 - 8 
woningen)

• Individueel



Warmtevoorziening
Ketel vervangen, zonneboiler,
(hybride) warmtepompen, 
thermische zonnepanelen



Aanjaagfonds
• Samen warmtewandeling
• Aanjagers



Collectieve inkoopacties
• Zonnepanelen
• Goedkoper
• Kwaliteit
• Betrouwbaar
• Lokaal



Wijkgesprek St Marten Sonsbeek

Energie besparen en 'van het 
aardgas af‘ 
11 februari 2021
Start deelgesprekken



Wijkgesprek St Marten Sonsbeek

Energie besparen en 'van het 
aardgas af‘ 
11 februari 2021
Start tweede plenaire deel
20.30 uur



Wat hebben we gehoord?



Hoe verder
• Mooie voorbeelden uit de wijk
• Wat we gehoord hebben nemen we mee
• Aanbod aanpassen en verbeteren
• Terugkoppeling in wijkkrant / 

wijkwebsite



Wilt u aan de slag met 
energie besparen?

Ontvang een unieke Arnhem 
Aan tas, door te mailen naar: 
shehnaaz.kasiem@arnhem.nl

Bekijk het aanbod op 
www.arnhemaan.nl voor 
ondermeer gratis bespaarbox



Klik om de tekststijl van het model te bewerken
Tweede niveau
• Derde niveau

– Vierde niveau
» Vijfde niveau

Website: www.arnhemaan.nl



Bedankt voor uw deelname!

Vragen of opmerkingen?
Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl
(026) 377 3682


