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We zijn in de wijk Bunders/Dotterveld nu ruim twee jaar aan de slag met het verduurzamen 
van onze woningen en onze wijk. De aandacht lag tot nu toe vooral op de eigen woning.
 
• Hoe kan ik besparen of mijn eigen energie opwekken? 
• Hoe maak ik mijn woning comfortabeler en breng ik mijn energierekening omlaag. 
• Hoe maak ik mijn woning toekomstbestendig en op termijn onafhankelijk van aardgas?

Hoewel het project SMILE in november stopt en er veel gedaan is, gaan we door met het 
stimuleren en helpen van bewoners bij het verduurzamen van hun woning. We starten 
nieuwe initiatieven/acties voor de eigen woning en onderzoeken alternatieven voor 
aardgas. Daarnaast gaan we aan de slag met het toekomstbestendig maken van de gehele 
wijk (zonder aardgas). Nevendoel van deze wijk brede aanpak is het vergroten van de 
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze wijk. 

Oproep
Dit kunnen we alleen bereiken met inbreng en onder regie van de bewoners zelf.  
Wil je hierin actief meedenken en meedoen? We horen het graag!

Heb je geen geschikt dak  
of wil je geen zonnepanelen  
op je dak, maar wel je eigen 

duurzame energie opwekken? 
Dan is ‘Zon op andermans dak’ 

misschien iets voor jou. 
Kijk voor meer informatie op  

www.zonopoisterwijk.nl. 

www.dec-oisterwijk.nl/smile

Nieuwe en aangescherpte acties voor je eigen woning

Deze nieuwsbrief is een uitgave van DEC-Oisterwijk, 

gemeente Oisterwijk en Buurkracht.

Meer informatie: Jos Nij Bijvank (DEC-Oisterwijk),  

06 20407317 of info@jnb-palo.nl

Actie Spouwmuurisolatie en dakisolatie
Verduurzamen van je woning begint met zorgen dat je zo min mogelijk 
energie verbruikt. Het meeste resultaat behaal je door je huis goed te 
isoleren. Dus door het isoleren van muren, vloer en dak.
Spouwmuur isolatie is een van de eenvoudigste maatregelen die extra 

comfort geeft en een relatief lage investering vraagt,  
oftewel snel terugverdiend is. 

Doe daarom mee met de Isolatie-actie,  
met scherpe prijzen en goede service.  

De actie wordt uitgevoerd door Takkenkamp 
Isolatie BV uit Den Bosch, een gerenommeerd 
bedrijf met een goede service. We hebben 
goede ervaringen met dit bedrijf in onze 
wijk. Daarnaast hebben we het aanbod 
uitgebreid met (binnen) dakisolatie. 
Wanneer je 2 isolatiemaatregelen uitvoert, 
kun je ook in aanmerking komen voor 

subsidie (SEEH-subsidie, zie rvo.nl).

Interesse?
Kijk voor het aanmeldingsformulier met de 

actieprijzen en het aanvragen van een vrijblijvende 
opname op www.dec-oisterwijk.nl/smile 

Actie Zonnepanelen
Je eigen zonnestroom opwekken is niet alleen 
duurzaam, maar ook financieel aantrekkelijk. 
Je kunt dit doen met behulp van de zgn. 
Salderingsregeling, waarmee je zonnepanelen  
in circa 7 jaar terugverdient. 
Let op: deze regeling wordt langzaam  
afgebouwd en stopt per 2031. Dus nu  
zonnepanelen aanschaffen betekent dat je  
nog een flink aantal jaren profiteert van  
deze regeling. Binnen deze actie wordt  
ook voor jou de BTW teruggevraagd.

We hebben opnieuw Hoppenbrouwers  
Techniek geselecteerd voor onze nieuwe  
actie Zonnepanelen. Samen met dit  
betrouw bare bedrijf hebben we een aantal 
zonnepanelenpakketten met aangescherpte prijzen 
samengesteld die naar wens aan te passen zijn. 
 
Interesse? 
Kijk op www.dec-oisterwijk.nl/smile voor het 
aanmeldingsformulier met prijzen en het aanvragen 
van een vrijblijvende offerte.
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Bewonerstest met digitale tool 
WoonConnect geslaagd

Duurzame warmtevoorziening in onze wijk
Haalbaarheidsonderzoek  
wijk-/buurtwarmtenet Dotterveld
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangeven zijn we gestart met een onderzoek 
naar de haalbaarheid van een wijk-/buurtwarmtenet als alternatief voor  
ons huidig gebruik van aardgas. We doen dit in eerste instantie voor de  
buurt/wijk rondom het Dotterveld (tussen Groenstraat, Burg. Verwielstraat,  
Burg. Vogelslaan en Baerdijk), uiteraard in het licht van de gehele wijk Bunders/
Dotterveld. 

Belangrijkste onderzoeksvragen 
• Is een warmtenet, dat gevoed wordt door aquathermie (energie uit de 

Voorste Stroom) en aardwarmte (bron) geschikt voor onze wijk?
• Zo ja, wat betekent zo’n warmtenet dan voor aanpassingen aan onze 

woningen (bijv. in welke mate isoleren)? 
• Wat zijn de kosten voor aanleg en gebruik van het warmtenet en wat kosten 

de benodigde aanpassingen in de woningen? 
• Wie wordt eigenaar van dit warmtenet? 

Bewonerskerngroep
Het onderzoek wordt gedaan onder begeleiding van een bewonerskerngroep. 
Alle leden van deze kerngroep wonen in de buurt/wijk Dotterveld. Deze 
bewoners zijn: Werner Govaarts, Jaap Germans, Jan van den Eijnde, 
Walter Hoevers, Michiel Werner en Christina Hoes. Maurice van de Sande, 
beleidsambtenaar Duurzaamheid van gemeente Oisterwijk is ook lid van de 
kerngroep. Jos Nij Bijvank van DEC-Oisterwijk is projectleider en coördineert 
het onderzoek. De kerngroep is inmiddels vier keer bijeen geweest om zich te 
laten informeren over de verschillende aspecten van het onderzoek door o.a. 
enkele gastsprekers die ervaring hebben met het realiseren van een warmtenet. 
Daarnaast is besproken hoe we alle bewoners van de buurt/wijk over de 
voortgang van het haalbaarheidsonderzoek informeren en hierbij betrekken.

Op dit moment onderzoekt een extern bureau hoeveel energie er uit de Voorste 
Stroom gehaald kan worden en of dit een passende bron is voor het warmtenet 
van onze wijk. We willen zo spoedig mogelijk een bijeenkomst (of een andere 
vorm vanwege de geldende coronamaatregelen) voor de bewoners van de wijk 
Dotterveld organiseren. Tijdens deze bijeenkomst willen we hen informeren 
over het onderzoek en input krijgen die ons verder helpt bij dit onderzoek.

Deelname aan landelijke 
Proeftuin Aardgaslose Wijken
In onze vorige nieuwsbrief stond dat de gemeente Oisterwijk een 
aanvraag heeft ingediend om mee te doen aan de tweede ronde 
van de landelijke regeling Proeftuin Aardgaslose Wijken (PAW). 
Hiervoor heeft gemeente Oisterwijk een plan gemaakt hoe de 
wijk Bunders/Dotterveld op termijn zonder aardgas  
de woningen comfortabel kan verwarmen. 

In oktober heeft onze gemeente te horen gekregen dat Oisterwijk 
helaas niet geselecteerd is om mee te doen. Slechts 19 van de  
71 ingediende plannen zijn gehonoreerd. We krijgen nog 
feedback op ons ingediende plan. Deze zullen we bestuderen 
en bepalen of het zinvol is om bij de derde ronde (waarschijnlijk 
medio 2021) een aangepaste aanvraag in te dienen.

Begin dit jaar probeerden 10 bewoners van onze wijk de digitale tool 
WoonConnect uit om inzicht te krijgen in het verduurzamen van hun woning.

Wat is WoonConnect? 
WoonConnect is een online platform waarmee je eigen woning wordt gedigitaliseerd. Je ziet een 
interactieve 3D-model van je huis van binnen en buiten, maar ook de straat en de buurt. Je zit zelf aan de 
knoppen om het effect te zien van het veranderen van je digitale huis met bijvoorbeeld isolatiepakketten, 
zonnepanelen of verplaatsing van wanden. De speciale energiemodule helpt bij het nauwkeurig inschatten 
van energieverbruik en energiekosten. WoonConnect geeft je zo direct inzicht in de kosten en opbrengsten 
van aanpassingen in je huis.
 
Na het digitaliseren van hun woning, waarbij Woonconnect ook een opname deed bij de bewoners thuis, 
gingen de 10 bewoners van onze wijk aan de slag met mogelijke veranderingen. Passend bij de situatie en 
eigenschappen van de woning pasten zij hun digitale huis aan met bijvoorbeeld zonnepanelen, een andere 
verwarmingsinstallatie of muurisolatie. De digitale tool rekende vervolgens direct door wat de kosten en 
besparingen/opbrengsten zijn van deze aanpassingen.

De 10 deelnemers zijn enthousiast over de mogelijkheden van WoonConnect en de begeleiding door 
medewerkers van WoonConnect. Daarom bekijken we de komende tijd of we WoonConnect voor de 
gehele wijk beschikbaar kunnen stellen, mede omdat het heel goed aansluit bij onze vervolgplannen voor 
het aardgasloos maken van onze wijk.

Direct inzicht in gevolgen van aanpassingen aan je huis


