
Gasten en wensen ontbijt #115 

 

Aukje - ALV Zuiderlicht was een groot succes 

 

Sjors - Met Huibert oplossingen zoeken voor huurwoningen. Bij eigen woning niet gelukt, dan 

maar voor anderen aan de slag. 

 

Marjolein - Onderzoek naar rol coöperaties in energietransitie 

 

Bob - Woonschip is verduurzaamd, commissaris 1013. Buurman geholpen aan warmtepomp 

 

Huibert - Gaat zijn eigen impact meten. 2x samengekomen met zijn commissaris om plannen te 

maken voor de buurt 

 

Linda - Commissaris 1087. Nuon wil biomassa toevoegen aan centrale voor stadswarmte. Hoe 

duurzaam is dit? 

Nationale Energiecommissaris gaat de 1e kamer in. Lijsttrekker van Code Oranje. 

 

Radboud - Follow This en 02025. Dinsdag met een grote groep mensen in West/Nieuwwest 

gezeten. Veel energie en mooie plannen 

 

Fia - Wil een duurzaamheidsmarkt organiseren. Is al ver. Ze is zelf verantwoordelijk voor 

energie. 

 

Joris - Stadgenoot verduurzaamt woning van zijn moeder. Zelfs aardgasvrij! 

 

Nico - Meerenergie wil 5000 woningen aan een datacentre.  

 

Frans - Wil Nieuw Sloten aardgasvrij! Is een mooie beweging begonnen in 1066. 

 

Erik - Ook 1066. Heeft een website gemaakt: vangasafnieuwsloten.nl. Eerste doel is het 

bereiken van 10% van zijn wijk. 

 

Marga - wil verder vergroenen 

 

Joost - 22 jaar met pensioen maar nog steeds nieuwsgierig. Wil zijn ervaring brengen bij het 

enthousiasme van zijn jonge familieleden. Zoals supergeleider voor wind. 

In 1914 al een transitie meegemaakt: van stadsgas naar elektrische verlichting. #hetkan. 

 

Jasper - verjaardag TU Delft. Met spreker uit Denemarken. Zeer interessant succesverhaal. 

 



Nicolien - Onderzoeker VU. Newcomers onderzoeksproject is toegewezen, daarin ook 

samenwerking met Zuiderlicht. En commissaris 1016. 1e stap: wijkcentrum benaderd en die wil 

meewerken! 

 

Judith - UU milieukunde. Merkt dat oudere generatie in problemen blijft hangen, terwijl jongeren 

naar oplossingen zoeken. 

Wil meer communiceren wat ze doet. Eerste blog geschreven! 

 

Pauline - Wil dit jaar het licht aandoen, bij zichzelf en delen met anderen. Wijffels: “Ambtenarij 

en politiek moet doorkrijgen dat de beweging er toe doet, en geen gefröbel in de marge is.” 

 

Mark - Betaalbare vormen van schone energie zoeken en toepassen. Wil graag ergens mee 

beginnen. 

 

Erik - Complex Nieuwe Meer. Geen voorzieningen, doen alles zelf. Maar wel monumenten, dus 

veel restricties. Zoekt medestanders en argumenten om wat te doen aan het vele houtstoken. 

 

Joyze - Doet mee met Erik 

 

Hans - Werkgroep Nieuw Sloten. Wil graag het gat tussen wetenschap en politiek dichten. 

 

Isolde - Student Leiden. Doet onderzoek voor smart city. 

 

Marianne - Student Leiden. Wil de opgedane kennis naar Leiden brengen. 

 

Veronie - Student Leiden. 

 

Nancy - Amsterdam Smart City. Participatie bedrijven en bewoners. 

 

Tom - 1151 Patagonia. Broek in waterland. Dankzij financiële windmolen participatie is er geld 

voor ander initiatief. Onder andere zonneprojecten en elektrische autos! 

 

Guido - Arcade. Bezig met oplossen problemen rond energie bij de Key vanuit bewoners 

 

Annette - Ketelhuis WG aardgasvrij 

 

Thijs - tussen hoop en vrees. Gemeente krijgt twijfel/vertraging als het serieus wordt. 

 

 


