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Vanuit Spectrum Elan werkten de volgende adviseurs mee aan Hoe Duurzaam is Wijchen?
Jasper Neyssen, Benno Elshof, Dorothé Jacobs
Vanuit ParticipatiePartners (onderdeel van Zorgbelang Inclusief) werkten mee:
Ellen Oomen, Michiel van Teeffelen, Iduna Obbema

AANLEIDING

In Wijchen speelt, net als overal in Nederland, het thema van grootschalige opwek van
duurzame energie. De gemeente wilde in het kader van het proces RES 2.0 graag weten
hoe inwoners denken over grootschalige opwek. De wens was inwoners wat breder te
raadplegen over duurzaamheidsissues zoals de warmtetransitie, energiebesparing,
locaties voor , netspanningsproblemen, afval, circulariteit. In het energieplan -Samen
naar een duurzaam Wijchen- staat omschreven welke duurzaamheidsdoelstelling de
gemeente Wijchen wil bereiken voor 2023. Voor veel inwoners zijn deze doelstellingen
nog een wat ‘ver van mijn bed show’.
De gemeente Wijchen vroeg Spectrum partner met Elan en Zorgbelang Inclusief een
campagne te ontwikkelen om de inwoners niet alleen te informeren, maar hen ook te
vragen naar hun mening over deze zaken (informeren & raadplegen). En dan niet alleen
the usual suspects, maar een veel bredere groep van inwoners, niet in de laatste plaats
de jongeren. Deze campagne bestond uit een aantal bouwstenen. Het plan was deze
allen uit te voeren tussen oktober en december 2021. Corona gooide echter roet in het
eten. In overleg is besloten de campagne te verlengen tot mei 2022.
De insteek van de campagne was niet alleen het informeren en raadplegen van
inwoners, maar ook in the slipstream proefondervindelijk onderzoeken welke
participatievormen zich hier nu het best voor lenen in de Wijchense context. Om zo
lessen te trekken voor de toekomst.
In dit rapport geven we een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en wat dit heeft
opgeleverd aan meningen en ideeën. Ook trekken we hieruit conclusies voor het vervolg.

BOUWSTEEN ENERGIECAFÉS
Energiecafés zijn een goede manier om mensen op een laagdrempelige manier te
informeren en in gesprek te gaan over zorgen en meningen.
We organiseerden drie energiecafés in diverse kernen van de gemeente: Wijchen,
Hernen en Batenburg. Niftrik en Bergharen zijn geannuleerd, vanwege het lage aantal
aanmeldingen. Er waren hier levendige discussies en een gemengd publiek. Bij
aanmelding voor de cafés konden mensen aandachtspunten of vragen meegeven. Deze
focusten zich vooral op twee zaken: verduurzaming van de woning en vergroening van
de leefomgeving. Duidelijk is dat er veel meer informatie en ondersteuning nodig is bij
verduurzaming van woningen. Voor vergroening van de woonomgeving is veel animo,
denk hierbij aan sedumdaken, meer groen in de wijk, stimuleren biodiversiteit,
terugdringen verstening.
Uit de videokast waar mensen een korte videoboodschap konden achterlaten kwam het
idee om winkels met een Groene duim te laten werken. Hierbij doet een winkelier
suggesties voor duurzame producten of producten met minder verpakking.
Voor alle opgehaalde input verwijzen we naar de bijlagen.
.

BOUWSTEEN PRIJSVRAAG
In gemeente Wijchen zijn al diverse goede duurzame initiatieven.
Om deze onder de aandacht te brengen en een extra zetje te
geven, organiseerden we een duurzaamheidsverkiezing.
Wijchenaren konden inspirerende inwoners, buurtinitiatieven of
ondernemers nomineren. Een vakjury boog zich over de zeven
genomineerden en koos de winnaars.
In de categorie inwoners ging de prijs naar Ton en Rieky
Verbruggen. Zij hebben hun huis verduurzaamd en zijn helemaal
van het gas af. Daarnaast zijn ze betrokken buurtbewoners. “Een
prachtig voorbeeld voor andere inwoners, ”aldus de jury.
Ondanks het betrekken van de locatiemanager van
Bedrijvenpark Bijsterhuizen en een bericht in de
Ondernemerskrant waren er geen aanmeldingen van grotere
bedrijven. Voor hen was het prijzengeld waarschijnlijk te laag.
Wel waren er drie aanmeldingen van wat kleinere bedrijven in de
kinderopvang en dagbesteding.
Woonzorgboerderij de Hagert won in de categorie ondernemers.
Zij legde al jaren geleden samen met de lokale energiecoöperatie
ECL een zonneveld aan. Ook produceert de Hagert lokaal, gezond
en biologisch voedsel. Tenslotte biedt ze woon- en
dagbestedingsplekken aan mensen met dementie of een
verstandelijke beperking.

In de categorie bewonersinitiatieven ging de prijs naar Juul Adang. Met haar stichting wil zij
upcycling mogelijk maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze combineert zo
duurzaamheid met aandacht voor talent bij mensen voor wie dit lange tijd niet vanzelfsprekend
was. “Een veelbelovend initiatief”, vindt de jury.
De jury bestond uit wethouder Titus Burgers, Jos van der Lint (adviseur duurzaam wonen), Yvette
Akermans (centrummanager Wijchen), Chloé Willems en Siep Heinen
(duurzaamheidsambassadeurs basisschool de Viersprong).

BOUWSTEEN PIZZASESSIES
JONGEREN
Voor het betrekken van jongeren hebben we
samenwerking gezocht met Jong RES
Arnhem-Nijmegen en lokale jongerenwerkers
van welzijnsstichting Meer Voor Elkaar. We
kregen ondanks diverse pogingen geen
medewerking van scholen in Wijchen. Voor de
geplande pizzasessies in elke kern bleek te
weinig animo. In overleg zochten we de
samenwerking op met Wijchen 2035, die
bewoners actief betrekt bij het opstellen van
de omgevingsvisie. We wilden zo voorkomen
dat we gelijktijdig dezelfde doelgroep van
jongeren tussen 16 en 27 jaar benaderden.
Deze is sowieso al lastig te bereiken en te
verleiden tot komst en deelname aan een
avond op locatie. Twaalf jongeren,
voornamelijk mannen, in de leeftijd van 15 tot
24 jaar namen deel. Na een inleiding (door
Benno Elshof van SpectrumElan) over
toekomstige ontwikkelingen in de wereld
volgde een vertaalslag naar wat dat betekent
voor Wijchen. Thema's als wonen,
energietransitie, mobiliteit, werken, klimaat en
buitenruimte kwamen aan de orde. Aan de
hand van stellingen via menti.com haalden we
de mening van jongeren op. Uit de discussie
die volgde bleek dat de aanwezige jongeren
zich maar beperkt bewust zijn van de
veranderingen die op hen afkomen en nog
redelijk 'oud' denken. Zij gaan voor een eigen
huis, eigen auto voor de deur, en maken
weinig gebruik van deelfaciliteiten. Ze zijn
alleen voorstander van de energietransitie als
het hen past en geen nadelige effecten heeft.
Daarmee willen ze geen of beperkte
windenergie in Wijchen.

Aftermovie jongerencafé Wijchen 2035
Dit filmpje is een coproductie van
Wijchen2035, Omgevingsvisie en
duurzaamheid.

BOUWSTEEN SWIPOCRATIE
Een online enquête is een eenvoudige en laagdrempelige manier om meningen op te halen over
diverse duurzaamheidsthema’s. We zetten hiervoor een laagdrempelige tool in, Swipocratie, die met
name voor jongeren, maar ook voor andere doelgroepen heel goed werkt. De enquete is door 224
inwoners ingevuld. Hiervan was 21 % onder de 30 jaar. We hebben de antwoorden verwerkt in
onderstaande visual.
De resultaten worden ook meegenomen in Wijchen 2035 ten behoeve van de omgevingsvisie.

CONCLUSIES
SWIPOCRATIE
De responsgraad is ongeveer even hoog als die in andere en
vergelijkbare gemeentes.
Wat opvalt in de antwoorden is dat het gevoel van
verantwoordelijkheid om de eigen woning en omgeving te
verduurzamen groot is (90 %). Tegelijkertijd maakt 75 % zich
zorgen over de betaalbaarheid hiervan.
De bereidheid om minder kleding te kopen ligt een stuk
hoger (86 %) dan de bereidheid een auto te delen in plaats
van eigen auto in bezit te hebben (33 %).
Wat betreft het grootschalig opwekken van energie gaat de
voorkeur uit naar zonnepanelen op bedrijven (93 %), maar
ook windmolens op bedrijventerreinen scoren hoog (73 %).
Maar liefst 77 % wil graag samenwerken met buurtgenoten
om woning en/of omgeving te verduurzamen. Er lijkt veel
draagvlak voor buurtinitiatieven.
Als we de resultaten vergelijken met enkele andere gemeentes zoals Haarlem, Hoeksche Waard
en Ronde Venen, waar via Swipocratie dezelfde vragen zijn gesteld, valt op dat:
Bereidheid om vliegvakanties te laten schieten in Wijchen een stuk hoger ligt (60 % tov 43 % in
andere gemeentes)
Bereidheid om auto te delen in plaats van een eigen auto te gebruiken ligt wat lager (33 % tov
42 % in twee vergelijkbare gemeentes). Maar dit is goed te verklaren doordat het toch meer een
plattelandsgemeente is en het OV netwerk er niet erg uitgebreid is.

Elke 50e invuller is in het zonnetje gezet met een cadeaubon van een lokale duurzame voedselproducent.

WERVING
Er is veel tijd gestoken in werving van deelnemers voor de diverse activiteiten. Dit in nauwe en
prettige samenwerking met de gemeentelijke communicatieafdeling:
We plaatsten een bericht over de campagne in een huis aan huis krant over duurzaamheid
in oktober 2021
We plaatsten een aankondiging op digitale evenementenborden (oktober 2021)
We hebben een flyer vormgegeven en gedrukt, met alle activiteiten er in vermeld en huis
aan huis laten bezorgen samen met het lokale weekblad (oktober 2021)
We leverden herhaaldelijk berichten aanvoor de social media kanalen van de gemeente
(Instagram, Facebook), deze zijn deels gesponsord.
We leverden berichten aan, deze zijn op de gemeentepagina geplaatst
We leverden over de diverse activiteiten persberichten aan voor lokale bladen
We verstuurden mailings naar lokale verenigingen (sport, cultuur en leefbaarheidsgroepen)
We stuurden een mailing naar alle deelnemers Swipocratie waarin de herstart van het
programma voor april 2022 is aangekondigd
We hebben posters vormgegeven, gedrukt en verspreid over publieke plekken in de
gemeente
We belden met diverse lokale leefbaarheids- en duurzaamheidsgroepen

Corona disclaimer
We hadden in de offerte al een coronadisclaimer opgenomen. Die bleek helaas nodig.
Uiteindelijk moesten we een aantal activiteitenannuleren/doorschuiven en/of aanpassen.
Mogelijk was er ook terughoudendheid om weer naar fysieke bijeenkomsten te gaan, ondanks
dat dat weer was toegestaan vanaf het voorjaar. Doordat de campagne zo over veel meer
maanden uitgesmeerd werd was het lastig de energie er in te houden en verliep de werving van
deelnemers moeizamer dan verwacht.

Bereik
Het is altijd lastig te bepalen hoeveel mensen we nu uiteindelijk bereikt hebben met deze
campagne. Naast het directe bereik van deelnemers aan de diverse activiteiten is er natuurlijk
sprake van een veel groter indirect bereik via berichten op social media, berichten op de
gemeentepagina, de huis aan huis krant en de flyer die verspreid is. De communicatieafdeling
kan eventueel via haar mediamonitoringtool achterhalen hoe groot dit is, maar dit zegt weinig
over de impact. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om bewustwording: bij hoeveel mensen is het
zaadje geplant om iets kleins of liever natuurlijk iets groters te gaan doen op het vlak van
duurzaamheid? Dit is lastig te achterhalen.
De ervaring is dat de kracht 'm zit in herhaling.

C O N C L U S I E S E N A A N B E V E L IN G E N

Thema's die leven
Duurzaamheid als algemeen thema lijkt niet direct te leven in de gemeente. Dit lijkt te abstract
om veel deelname aan de verschillende activiteiten te bewerkstelligen. Duidelijk is wel dat er
veel behoefte is aan advies over energiezuinig maken woning. Met de sterk gestegen
energieprijzen en bijhorende aandacht voor energiebesparing nationaal, biedt dit goede
aanknopingspunten voor het vervolg.
Het energieloket was niet overal bekend, hoewel de vragen daar wel toenemen.

Meer inzetten op bekendheid van het energieloket en meer inzet van
energiecoaches zal helpen.
Het lijkt verstandig om bij toekomstige activiteiten te kiezen voor concrete thema's
in plaats van voor het brede, en daarmee ook abstracte, koepelthema
duurzaamheid
Vergroening van de woonomgeving benoemen veel mensen als wenselijk.

Meer aandacht hiervoor vragen lijkt dan ook kansrijk, door bijvoorbeeld aan te
sluiten bij landelijke campagnes als Operatie steenbreek of het NK Tegelwippen.
En inwoners concrete tips en ondersteuning te bieden voor het afkoppelen van
hemelwater (bijvoorbeeld door een afkoppelcoach).
Ook biodiversiteit is een thema dat naar voren kwam in de activiteiten.

Meer aandacht hiervoor vragen en inwoners concrete handvatten aanreiken
hiervoor lijkt wenselijk bijvoorbeeld 'Maai mei niet' en landelijke actiedagen onder
de aandacht te brengen (Nationale vlinderteldag, Nationale vogelteldag, Nationale
bijenteldag).
Concrete en actuele plannen voor grootschalige opwek brengen mensen op de been. Zo
was de opkomst voor het energiecafé in Hernen relatief hoog in verband met plannen voor
windmolens. Dit zet mensen op scherp en maakt het voor hen urgenter om mee te praten.
Dit vormt een goede aanleiding voor een breder gesprek over duurzaamheid. Wel vergt dit
extra aandacht van de procesbegeleiders om het gesprek constructief en positief te
houden. Dit is in Hernen goed gelukt

Klankbord
Eén van de doelen van de gemeente was het vinden van een klankbordgroep op het gebied
van duurzaamheid. De tijd lijkt nog niet rijp hiervoor. De opkomst bij de energiecafés was te
beperkt om onder de deelnemers te gaan werven. De energiecafés kennen een incidenteel
karakter, een klankbordgroep is meer een structurele vorm. We verwachten dat er vanuit de
energiecoöperatie Leur, het energieloket en een aantal bewoners wel een groep gevormd kan
worden die op regelmatige basis met de gemeente kan klankborden over acties ten aanzien
van duurzaamheid en energietransitie. Wellicht in combinatie met nieuwe communicatie
mogelijkheden zoals gemeentepeiler.

Uitbouwen contacten
Het leggen en onderhouden van contacten met lokale duurzaamheids- en
leefbaarheidsorganisaties is heel waardevol in het bereiken van mensen.
We raden dan ook aan deze goed warm te houden.
Het helpt enorm in de werving als er een lokale leefbaarheids of duurzaamheidsgroep is.
Bijvoorbeeld in Hernen. Op de plekken waar die de activiteiten actief promootte was de opkomst
het hoogst.

Een lokale groep mede afzender maken werkt waarschijnlijk nog beter, ons advies is dit
verder door te voeren.

Diverse bouwstenen
We hebben in deze campagne verschillende vormen van participatie toegepast.
We kunnen concluderen dat er weliswaar een aardige opkomst was bij de energiecafés, maar
dat de opkomst groter en diverser wordt wanneer je in the slipstream een activiteit
organiseert zoals de prijsuitreiking. Ook helpt het als je inzoomt op één concreet en actueel
thema, bijvoorbeeld verduurzaming van je huis of vergroening van je woonomgeving of
autodelen.
Het ophalen van de mening van inwoners via laagdrempelige tools zoals Swipocratie werkt
voor een brede doelgroep.
Wij raden aan dit vaker toe te passen om meningen bij inwoners te peilen. Er zijn meerdere tools
op de markt met elk een eigen insteek. Ligt het accent op informeren over een concreet project,
op online ontmoeting of op een volledig participatief besluitvormingsproces? Het is raadzaam de
keuze van de tool af te stemmen op het doel en de tool gericht in te zetten als aanvulling op
offline participatievormen.
Uit Druten weten we dat de inzet van een bus voor het gesprek op straat ook heel goed werkt
om laagdrempelig meningen en ideëen op te halen. Aansluiten bij waar de reuring is, zoals op
een markt of evenement, is dan wel belangrijk.

Betrekken van jongeren
Jongeren zijn behoorlijk lastig te bereiken. Contacten met Jong RES en het lokale
welzijnswerk mochten niet baten. In Druten merkten we dat we jongeren goed konden
bereiken via scholen. In Wijchen kregen we daar helaas geen voet aan de grond. Hopelijk
helpt het actief uitdragen van het succes in Druten bij toekomstige contacten met
Wijchense scholen. We raden zeker aan daar wat mee doen. Het is belangrijk naar de
jongeren toe te gaan. Ook vergt het andere werkvormen. Bijvoorbeeld ze korte filmpjes
laten maken met een voorgeprogrammeerde app (Powermessage app). Dit is een
werkvorm die bij jongeren past, maar moet wel ingebed worden, bijvoorbeeld in een les op
school. Ook apps als Swipocratie werken goed om ze hun mening te laten swipen.
Quizzen zoals Kahoot werken goed, zeker in combinatie met prijzen om deelname te
stimuleren.

VOORSTEL BORGING
EN VOORTGANG
Om inwoners te blijven informeren en te betrekken bij thema's als grootschalige energie
opwek, verduurzaming van hun woning, vergroening van de woonomgeving en mobiliteit
denken wij aan het volgende:
Jaarlijks herhalen peiling via Swipocratie. De vragen dienen jaarlijks even kritisch bekeken
te worden of ze nog actueel zijn en aansluiten bij ontwikkelingen.
Contacten met scholen leggen (eventueel via Druten) om zo jongeren te informeren en
betrekken bij het thema.
Gastlessen organiseren op scholen om jongeren te informeren en betrekken bij
duurzaamheid
Pitstops met een bus op de markt ook in Wijchen organiseren. Dit is een laagdrempelige
manier om een brede dwarsdoorsnede van de bevolking te spreken.
Energieloket betrekken bij activiteiten zodat ze beter vindbaar worden voor inwoners en ze
ter plekke concrete adviezen kunnen geven
Onderhouden en uitbouwen contacten met leefbaarheids- en duurzaamheidsgroepen en
kijken waar je gezamenlijk een activiteit zoals een inhoudelijk duurzaamheidscafé kunt
organiseren. We merkten dat aanwezigheid van lokale organisaties zoals energieloket of
energiecoöperatie Leur herkenning opleverden. Herhaling van de communicatie vanuit een
vast punt werkt versterkend. Meer dan wanneer telkens op projectbasis van uit diverse
invalshoeken iets opgetuigd.
Uit de peiling via Swipocratie blijkt een grote belangstelling om samen met buurtbewoners
te werken aan verduurzaming. Stimuleer en faciliteer als gemeente duurzame
buurtinitiatieven.
Met deze activiteiten bouw je als gemeente aan draagvlak en kun je gestaag deelnemers
gaan werven voor een divers samengestelde klankbordgroep.

BIJLAGE
Verslagen energiecafés Wijchen
Verslag energiecafé Hoe duurzaam is ….. Wijchen? 2-11- 2021
Aanwezig: 20 mensen (waaronder 3 van gemeente, 1 Spectrum (Benno Elshof) & 1 Zorgbelang
Inclusief (Ellen Oomen), 1 Loket duurzaam wonen)
Programma: Welkomstwoord door wethouder Titus Burgers
Korte inleiding door Ron Josten, programma manager duurzaamheid gemeente Wijchen
2 discussietafels van elk ongeveer 10 deelnemers
Thema tafel 1: Verduurzaming van de eigen woning – geleid door Ellen
Thema tafel 2: Verduurzaming klimaat en groen in de buurt – geleid door Benno

Highlights tafel 1:
Hoe krijgen we meer inwoners mee in verduurzaming is de zorg van aanwezigen. Het
gevoel van urgentie ontbreekt bij sommigen. 'Waarom nu' is de vraag. Het kan ook morgen
of over een jaar.
Welke argumenten helpen mensen over de streep? Niet alleen financieel gewin (besparen),
maar ook het belang van (klein)kinderen & meedoen met de buren. Autonomie en
onafhankelijkheid van autoritaire regimes (Saudie Arabië & Rusland) waar nu de olie
vandaan komt speelt voor enkelen een rol.
Laten we vooral starten met het laaghangend fruit: isoleren woningen, zon op daken,
duurzame energievoorziening in bestaande bouw
Persoonlijke benadering van inwoners werkt. Langs de deuren & mensen spreken. Het
werkt als inwoners benaderd worden door mensen zonder persoonlijk belang erbij. Deze
methode is alleen wel heel arbeidsintensief en lastig op te schalen. Welke rol is er voor de
gemeente in de warmtetransitie?
Energiecoaches inzetten, dit werkt goed. Breidt dit uit.
Initiatiefnemers duurzame energie helpen, zodat ze snel door taaie procedures komen. Nu
duurt het vaak (te) lang. Bijvoorbeeld Wind in Wijchen.
Een te vol netwerk helpt niet om mensen over de streep te trekken, maar dit zijn
uitzonderingen dus niet te veel aandacht aan schenken.
Duidelijkheid creëren. Er gaan nu veel ideëen rond die voorlopig niet haalbaar zijn. Help
mensen dan ook uit de droom, schep hier helderheid in. Bijvoorbeeld energie uit
zonnepanelen opslaan in een batterij in huis. Dat werkt niet, daar hebben we het net voor
en de salderingsregeling. Hetzelfde geldt voor waterstof. Dit is geen oplossing voor de korte
termijn.
Herhalen, herhalen, herhalen van de boodschap, zodat inwoners aan de slag gaan met
verduurzaming.
Niet te veel de oren laten hangen naar de tegenstanders. Die schreeuwen hard, maar het is
maar een klein clubje. • Geen pilots initiëren als kleine gemeente, maar afkijken bij grotere
gemeentes. Het wiel zelf uitvinden is zonde van de energie.
Inspirerende verhalen over verduurzaming plaatsen (met regelmaat) in de Wegwijs.
We hebben politici met ballen nodig, die staan voor duurzaamheid
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022: houd 't klein en realistisch. Vertel het lokale
verhaal.
Organiseer 'billen bloot' sessie voor politieke partijen. Laat ze duidelijkheid geven waar ze
voor staan op het vlak van duurzaamheid.

BIJLAGE
Centrale inkoop door gemeente van bijvoorbeeld zonnepanelen wordt verschillend over
gedacht. Het kan inwoners ontzorgen. Maar vanuit het standpunt van een duurzame
ondernemer werkt het marktverstorend.
Zet echte stappen als gemeente, bijvoorbeeld richting warmtenet. Het blijft nu veel bij
praten over.
Inzicht geven in waar we staan qua duurzame energie in de gemeente. Maak een
dashboard waarin je kunt zien hoeveel er nu duurzaam opgewekt wordt en hoeveel er nog
bij moet in de toekomst. Dit geeft gevoel van richting & urgentie.

Highlights tafel 2:
Klimaatadapatatie – leefomgeving: Mensen verzorgen de tuin en willen vrijwillig zich
inzetten voor natuurbeheer. Openbaar groen is juist het stuk waar men geen verbinding
mee heeft en hier liggen kansen voor vergroening. Hoe krijgen je mensen in deze ruimte
tussen tuin en natuur betrokken. De natuurlijke en ingezaaide bermen vindt men een
goede stap.
Aquathermie: goede mogelijkheid om te onderzoeken. Concreet een deelnemer wil graag
haar woning samen met 10 buurtgenoten die in dezelfde straat wonen onderzoeken of
collectieve warmte voorziening bv aquathermie mogelijk is, maar weet niet hoe ze dit moet
aanpakken – aangegeven dat via leefbaarheidsalliantie een mogelijkheid bestaat om hier
ondersteuning te bieden
Sedumdaken: kunnen we dit collectief oppakken. Het levert veel voordelen op (water,
biodiversiteit, koeling, isolatie) en is mooi. Zou een verbindende eerste stap kunnen zijn in
wijken voor een collectieve aanpak
Voortuin abonnementen waarin vrijwilligers georganiseerd voortuinen onderhouden en
zorgen voor een juiste mix aan planten (biodiversiteit, klimaatadapatie, steenbreek, maar
ook sociaal duurzaam)
Deelauto – heeft er 1 gestaan in Wijchen, maar deze was erg duur. Een iemand heeft het 10
jaar gedaan maar dan op particuliere basis en is heel enthousiast
Verbinding: de rode draad door alle voorbeelden, hoe krijgen we iedereen aangelijnd en
verbonden met duurzaamheid. Het voorbeeld van CPO (collectief in eigen beheer bouwen
van woningen) wordt als voorbeeld aangehaald Bieb (bouwen in eigen beheer) - voorzichtig
vertaald naar dieb (duurzaam in eigen beheer).
Pilot in de buurt – maak het toegankelijk Samenvattend idee dat naar voren is gebracht: de
duurzame wijkkas: Duurzame opwekking, centrale plek, voedselvoorziening, groen er
omheen – dit als icoon/herkenningspunt voor duurzame ontwikkeling en verbinding in de
wijk

Verslag Energiecafé Hoe duurzaam is …. Hernen? 9-11-2021
Aanwezig: 28 mensen (waaronder 3 van gemeente, 2 Spectrum (Benno Elshof, Renske Verheij),
1 Loket duurzaam wonen), ECL (Energiecoöperatie Leur)
Programma:
Welkomstwoord door wethouder Titus Burgers
Korte inleiding door Ron Josten, programma manager duurzaamheid gemeente Wijchen
Inleiding door ECL
2 discussietafels van elk ongeveer 14 deelnemers - na half uur geswitched
Thema tafel 1: Duurzaam energie opwek – alternatieven – geleid door Benno
Thema tafel 2: Verduurzaming klimaat en groen in de buurt – geleid door Renske

BIJLAGE
Highlights tafel 1: beide ronde gecombineerd
Warmte uit oppervlakte water – pilot aan de maas
Aardwarmte – Wijchen heeft een aantal proef onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden
hiervoor en ook in Nijmegen wordt onderzoek gedaan om de geschiktheid in de bodem in
kaart te brengen
Zoveel mogelijk zonne- energie (stimuleren cooperaties, bedrijven verplichten, subsidieren
maximaal). Maak de combinatie met thermische opwek. Duo panelen zijn al beschikbaar.
Nu lijkt het alleen nog haalbaar voor oplossing in huizen om daar en elektra en warmte op
te wekken de warmte te gebruiken voor warmtapwater. Onderzoek de mogelijkheid om dit
op grote schaal in een zonnepark op te wekken en daarmee huizen (deels) te verwarmen.
Windenergie (alleen op bedrijventerreinen, lagere molens/meer ruimte vanaf
woningen/dorpen)
Thuisaccu’s maximaal stimuleren
Waterstof en opslag van opgewekte energie
Kernenergie – ontwikkelingen gaan snel en kunnen in de toekomst helpen om waterstof te
maken en de gehele transitie te versnellen. Men is er wel over eens dat dit een lange termijn
oplossing is en dat op korte termijn andere inzet nodig is
Warmte uit rioolwater
Pelletkachels voor kleine toepassing in huis of een klein blok huizen
Daarnaast veel opmerkingen over toenemend verbruik van juist elektra. Hoe gaan we dat
gat dichten, er komen alleen maar stekkers bij in huis met grote verbruikers (ebike,
elektrische auto, airco’s, tweede koelkast ed). Zuinig zijn en bewustwording.
Warmtetransitie: Maximaal besparen op energie, luchtdicht maken van de woning (is iets
anders dan isoleren) en dan de benodigde warmte elektrisch produceren met een
warmtepomp Algemene opmerking: is dit aan ons om nieuwe alternatieven aan te dragen?
De gekozen vraagstelling in verband met de veelheid aan opmerkingen over windenergie
hebben er toe geleid daar op in te gaan en naar alternatieven te gaan kijken.

Highlights tafel 2:
Gebruik maken van ledlampen in huis en lantaarnpalen. Wellicht dat er sensoren in de
lantaarnpalen kunnen worden aangebracht.
Meer groen in de voortuinen
Parkeerplaatsen met grasklinkers
Sedumdaken
Klimop in de gebouwde omgeving
Inheemse bomen en struiken planten
Groene bermen + bloemen
Maaibeleid
Niet al het groenafval opruimen, maar gebruik als woning voor dieren
Vogelkastjes in het dorp ophangen
Energieopslag
Zonneboilers
Hergebruik van regenwater (regenton)
Tijdschakelaars in huis voor lampen
Thermostaat instellen via wifi
Woningen zelfvoorzienend maken
Aandachtspunten vanuit de brainstorm verduurzamen en vergroenen
Zorg voor voldoende bomen in de omgeving

BIJLAGE
Bij nieuwbouw groen in plannen opnemen
Alle gemeentelijke gebouwen moeten voorzien zijn van zonnepanelen. Goed voorbeeld
doet volgen
Geef de burger tools, zodat ze direct inzicht krijgen wat verduurzaming kan opleveren
Waar worden panelen geproduceerd en wat gebeurt er met panelen na afschrijving?
Kan er onderzoek worden gedaan naar kernernergie en waterstoftechnologie?
Het is belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat verduurzamen een bewustwording
wordt van bewoners. Dat geldt ook voor het gezamenlijk verduurzamen als inwoners.
Betrek jongeren bij verduurzaming. Wat gebeurt er in het onderwijs met dit thema?
Zonnepanelen zijn een behoorlijke investering. Niet iedereen wil daar geld voor lenen bij
onvoldoende middelen. Welke rol is er voor de gemeente in de warmtetransitie?
Energiecoaches inzetten, dit werkt goed. Breidt dit uit. Eventueel deur aan deur langs gaan
van woningen ivm bewustwording en gedragsverandering
Congestie op het netwerk: Het netwerk is nu al overbelast. Deze zomer is het diverse malen
gebeurd dat er installaties zijn afgeschakeld en ze niet konden terugleveren.
Herhalen, herhalen, herhalen van de boodschap, zodat inwoners aan de slag gaan met
verduurzaming.
Inzicht geven in waar we staan qua duurzame energie in de gemeente. Maak een
dashboard waarin je kunt zien hoeveel er nu duurzaam opgewekt wordt en hoeveel er nog
bij moet in de toekomst. Liander weet hoeveel zonnepanelen (MW) geplaatst is en wat er
nog nodig is voor het behalen van de doelstelling.
Energiearmoede – wat doet de gemeente daar aan? Daarnaast kwam het ter sprake in
combinatie met het zonnepark ECL. Men kan lid worden en mee investeren/meedelen in
het rendement. Hoe kun je als iemand die nu in armoede leeft hiervan mee profiteren? Nu
zijn het de mensen met geld die kunnen investeren en er voordeel uit halen. Het gat wordt
weer groter. Voor arme mensen is het niet mogelijk. Kan de gemeente hier iets in
betekenen?

Verslag energiecafé Hoe duurzaam is ….. Batenburg? 19 april 2022
32 bezoekers, in totaal ongeveer 40 mensen (met gemeente, spectrum, Zorgbelang en
Energieloket). Ongeveer 15 mensen hebben geen deelgenomen aan de tafels (ouders,
kinderen, energiecooperatie en gemeente). Zij hebben eigen gesprekken gevoerd.

De tafel Energie in de omgeving 10 deelnemers
Beleid:
Warmtetransitievisie: Er staan veel gebieden waar ingezet wordt op warmtepompen.
Waarschijnlijk is dat niet voldoende. Er staan weinig collectieve voorzieningen genoemd
Moeten we wel helemaal van het gas af?
NUON gelden: Zijn deze inzetbaar voor warmtetransitie. Vreemd dat warmtetransitie nu
een boost krijgt en dat Poetin als veroorzaker daarvan wordt gezien. De andere nog
belangrijkere oorzaak wordt nu bijna niet meer genoemd
Zonne-energie:
Zonneparken - alleen als ze natuur vriendelijk/inclusief worden aangelegd
Zonnepanelen - daken eerst benutten
Daken bedrijven - bij nieuwbouw voorwaarde opnemen dat ze energieneutraal (of nog
beter) energiepositief zijn
Omgevingsvergunning - eisen dat zonnepanelen moeten (net als andere eisen)

BIJLAGE
Groen en Water:
Betrek boeren erbij - ook bij biodiversiteit
Duurzaam maaien
Gemeente betrek ook natuur erbij - belangrijk wat we terug geven - aan het eind van de
levensduur over houden
Windmolens:
Overheid moet locaties bepalen - anders komen we er niet (op tijd) uit
Hoogspanningsmasten zijn ook lelijk
Kleine windmolens - er is interesse om te kijken of deze op kleine schaal in te zetten zijn
Windmolens moet je ervaren - ga kijken en ervaar zelf het geluid en de slagschaduw - het is
minder dan wordt (mee)geroepen
Knooppunt Ewijk windpark
Betere informatie geven over windmolens
Windmolens zijn OK op een industrieterrein
Liever een paar grote windmolen dan veel kleine
Warmtetransitie:
Installateurs hebben nog niet voldoende kennis over nieuwe systemen
Desinformatie: Vaak een veilige keus, eerst warmtepomp, volledig elektrisch verwarmen is
(nog) niet genoemd
Handjes: Kan de gemeente mbo's promoten voor meer technisch personeel
Van het gas af: 850 euro betalen voor het afsluiten van de gasleiding
BES Buurt Energie Systeem - In Wijchen West wordt er over gesproken - voorbeeld voor
elders en zijn er andere voorbeelden van andere plekken
Warmte is gekoppeld aan de gasprijs - warmtenet nu niet interessant
Betrouwbaarheid van warmtenet vs gasnet
Woning:
Aan tafel zit de winnaar van de bewoners van Groene Kampioenen en hij promoot dat een
energieneutraal huis wel kan, hij is het voorbeeld en nu levert het geld op
Overig:
Winkeliers moeten deuren dicht doen in de winter - gedrag
Algemeen bewust worden dat we minder energie moeten verbruiken

Energie rondom de woning, 15 deelnemers
Verduurzaming monumenten en dorpsaanzichten, hiervoor meer informatie, flexibiliteit en
mogelijkheden betreft het aanpassen.
Collectief warmtenet rond en voor Batenburg/ warmte ophalen via de Maas
Steenbreek ook in Wijchen
Van gas naar elektrisch in huurhuizen
Betere opslag van energie bijvoorbeeld bij zonnepanelen
Energieloketten meer open in Wijchen
Afkoppelen regenwater
Woningbedrijven en bedrijven meer “dwingend” energie laten besparen?
Zijn er betrouwbare bedrijven die de isolatiegraad van je woning kunnen meten?
Buitenluiken om winters kou buiten te houden en in de zomer de warmte
Gevelvergroening tegen de hittestress
Zelf al gedaan: elektrisch koken, dubbelglas HR++, dak isoleren, lagere kamertemperatuur,
overal ledverlichting, folie achter de verwarming, tochtstrippen, waterbesparende
douchekop, vloerisolatie, zonnepanelen, zonneboiler, regenton

