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Hoofdstuk 1 – Wat er aan vooraf ging 

1. De gemeente 

De gemeente wil lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid ondersteunen om: 

-  De gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van milieu te kunnen halen 

-  De gewenste cohesie, woon- en leefklimaat in de wijk te bevorderen 
 

De ondersteuning van de gemeente kan bestaan uit: 

-  Inhoudelijke kennis t.a.v. duurzame technieken, subsidies enz. 

-  Ter beschikking stellen van secretariële ondersteuning en vergaderruimte 
 

Het is de bedoeling dat op termijn de gemeente zich terug trekt. Het lokale initiatief/de wijk zal 

het daarna zelf moeten doen. De resultaten van dit project zullen door de gemeente gebruikt 

worden om ook in andere wijken duurzaamheid te bevorderen. 

 

2. Het lokale initiatief 
 

In de “Groene Wijk” Douve Weien en Caumerveld is begin 2013 vanuit de wijkvereniging in 
samenspraak met de gemeente Heerlen het initiatief ontstaan om een werkgroep op te richten 
voor het bevorderen van de duurzaamheid in de genoemde wijken. 

 Het werkterrein van de werkgroep omvatte in eerste instantie drie onderwerpen: 
1. Collectief aanschaffen van zonnepanelen 
2. Onderzoek naar het inzetten van andere duurzame producten en diensten, met name het 

inzetten van andere duurzame energievormen in de wijk. 
3. Onderzoek naar noodzakelijkheid van een (juridisch verankerde) organisatievorm 

 

3. Resultaat 

Voor de actie zonnepanelen hebben zich 67 personen aangemeld. Voor de werkgroep waren er 
10 aanmeldingen. 
Voor de gezamenlijke inkoop zijn lokale installateurs benaderd. Hiervan zijn er voldoende.  
De offerte-aanvraag en –beoordeling is uitgevoerd door een sub werkgroep. Een presentatie (van 
de aanbiedingen) aan de belangstellenden in de wijk is uitgevoerd. Hierop kunnen individuele 
belangstellenden een op maat gesneden offerte laten samenstellen en indien gewenst tot 
opdracht over gaan. De planning van het traject wordt onderstaand weer gegeven.   
Voor de volledigheid zij vermeld dat de verwachting t.a.v. volumekorting getemperd dient te 
worden (korting in de offertes varieert van 1t/m 3 procent) aangezien de prijzen van de 
zonnepanelen al zeer scherp zijn gecalculeerd. 
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4. Tijdschema 
 
Zonnepanelen 

o Okt. 2013 aanbesteding 
o Communicatie nov. / febr 2014 
o Contracten jan/maart 2014 
o Uitvoering jan/mei 2014 
o Afronding juni 2014 

 
5. Vervolg 

 
De werkgroep is geënthousiasmeerd door de belangstelling rondom de zonnepanelen en vindt 
daarin aanleiding om verder te gaan met het onderzoek naar relevante Producten/Diensten 
(doelstelling 2) en de oriëntatie op Organisatievorm en Belangstelling (doelstelling 3) 

 

Hoofdstuk 2 – Waar horen we bij thuis 

1. Plaatsbepaling 

Vooraleer verder te gaan met de uitwerking van doelstelling 2 en 3 heeft de werkgroep stil 

gestaan bij de vraag vanuit welke context en visie men invulling wil geven aan duurzaamheid. 

2. Context/Visie 

2a. Duurzaamheid is een zeer ruim begrip dat op verschillende manieren kan worden 

geïnterpreteerd. In de benadering van de werkgroep is duurzaamheid: 

bewust omgaan met materialen, energie, omgeving en mens (binnen kaders van people, 

planet, profit). 

2b. De Groene wijk bestaat uit de wijken Douve Weien en Caumerveld en ligt in het 

Zuidwesten van Heerlen tegen het Imstenraderbos en het Caumerdalse bos.  

In de beleving is het een zeer “groene” wijk, met vooral veel bomen. De wijk heeft een 

gedegen structuur met weinig problemen. De inwonerssamenstelling is op zich heterogeen, 

maar kenmerkt zich sociaal-economisch als vrij stabiel en kent naar verhouding een grote 

groep midden- en hogere inkomens. 

 

2c. Kansen en bedreigingen 

De wijk biedt t.a.v. het onderwerp duurzaamheid zowel kansen/sterktes als ook 

bedreigingen/zwaktes. De gedegen structuur en potentiële belangstelling voor 

duurzaamheid zijn sterktes van de wijk die kansen bieden voor succes. Aan de andere kant 

zijn het ontbreken van: een gunstig windklimaat, grote (vrij) beschikbare oppervlaktes voor 

zonnepanelen voor de start van bijv. een energiebedrijf, zwaktes die als bedreiging kunnen 

worden gezien. 
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2d. Het PROFIEL van de wijk (Het grotere geheel) 

Het profiel geeft een kenmerkende beschrijving van de wijk, in dit geval van het onderwerp 

duurzaamheid. De kenmerken betreffen zowel fysieke als ook sociaal maatschappelijke 

zaken. 

 

Het profiel van de wijk Douve Weien en Caumerveld omvat de volgende kenmerken, die 

ofwel reeds aanwezig(1) zijn dan wel wenselijk (2) zijn:  

A) Leefomgeving:  

-  Prettig wonen(1) 

- Veilig wonen(1) 

- In het groen wonen(1) 

B) Stedelijke/Infrastructuur 

- Duurzaam wonen(2) 

- Energiezuinig(2) 

- Goede technische infrastructuur(2) 

C) Sociale structuur 

- Hoge mate van participatie/betrokkenheid(2) 

- Zeggenschap (mede) over (alle) wijkaangelegenheden(2) 

- Zeggenschap (mede) over eigen energiebehoefte en –productie(2) 

 

 

3) Missie 

De werkgroep wil bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van het profiel van de wijk. 

Met behoud van vrijheid van keuze dient hiertoe de duurzaamheid in de wijk te worden 

bevorderd 

De organisatievorm waarmee de werkgroep deze missie wil uitvoeren is vooralsnog onderwerp 

van gesprek, maar de naam waaronder e.e.a. zal plaats vinden, luidt: 

DE GROENE WIJK DUURZAAM                

 

 

  



 

Werkgroep: De Groene Wijk Duurzaam 

Ambitie document 

 

4 
 

Hoofdstuk 3 – Wat willen we 

Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven context, visie en missie is het zaak een praktische 

vertaalslag te maken hoe hieraan invulling te geven. Hiermee wordt ook verduidelijkt welk 

onderscheid bestaat tussen hetgeen de werkgroep tot haar werkingsgebied rekent in vergelijking 

tot andere (lokale) initiatieven in de buurt, zoals de buurtverenigingen.  

Als eerste stap worden onderstaand de ambities benoemd. 

1) Ambities 

Bij het invullen van de missie kan de werkgroep t.a.v. haar eigen rol enkele ambities 

formuleren, deze zijn: 

 

A) Voorlichter  

De Groene Wijk Duurzaam verricht (markt)onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden van 

verduurzaming, geeft (dan wel laat geven) waar mogelijk/nodig technisch en financieel 

advies hieromtrent en doet(dan wel laat doen) aan voorlichting  

 

B) Bemiddelaar 

De Groene Wijk Duurzaam heeft als doel het onderzoeken, kiezen en bemiddelen bij c.q. 

aanbieden van energiebesparende producten/diensten aan individuele leden dan wel het 

gezamenlijk inkopen van energie en/of producten/diensten 

 

C) Energiebedrijf  
De Groene Wijk Duurzaam wil: 

- een lokaal energiebedrijf organiseren met als doel het bevorderen van het gebruik 

van windenergie, zonne-energie en andere vormen van duurzame energie. 

- met en voor zijn leden duurzame initiatieven uit voeren en ondersteunen. 

zodat de leden onder gunstige condities duurzame energie, warmte of andere 

producten kunnen afnemen en produceren. 

 

2) Ambities concretiseren 

Ad A) (Voorlichter) Marktonderzoek en info verschaffen is in eerste instantie gericht op de eigen 

wijk, maar kan desgevraagd ook aan andere wijken worden aangeboden. Het zal vooral 

betrekking hebben op (nieuwe) producten en diensten die: 

of in individuele huishoudens toegepast kunnen worden,  

of als collectief ingezet kunnen worden< 

om duurzaamheid te bevorderen dan wel het energieverbruik te reduceren.  



 

Werkgroep: De Groene Wijk Duurzaam 

Ambitie document 

 

5 
 

Ad B) (Bemiddelaar) De Groene Wijk Duurzaam treedt hier op als tussenpersoon, bij de aanschaf 

van allerlei producten/diensten die duurzaamheid bevorderen, t.b.v. individuele bewoners of 

voor een collectief. De prijs/kwaliteitverhouding zal naar verwachting gunstiger zijn. Of er kan 

een dusdanig volume gegenereerd worden dat het financieel aantrekkelijk wordt om zaken met 

ons te doen (dit i.t.t. als een individuele bewoner dit poogt te realiseren). Te denken valt aan 

isolatie, waterbeheer, energie-inkoop, energiebeheer en bespaarproducten zoals thermostaten, 

warmtepompen etc. Daarnaast kan het behulpzaam zijn bij bevordering van Kringloop/Cradle to 

Cradle-producten en vergroening van vervoersmogelijkheden.  

Ad C) (Energiebedrijf)De groene Wijk Duurzaam organiseert en beheert energieproductie (bijv. 

een windpark), treedt hier op als leverancier van energie en organiseert (indien mogelijk) 

buffermogelijkheden. Mogelijkheid is ook dat De Groene Wijk Duurzaam groepen wijkbewoners 

ondersteunt die gezamenlijk energie willen produceren dan wel bufferen.   

3) Beoogde effecten 

Het effect dat beoogd wordt met (het concretiseren van) de ambities is vierledig namelijk: 

1) Voordeel (financieel) behalen 

2) Zeggenschap te verwerven over energie-behoefte en -productie 

3) Gedrag te veranderen 

4) De carbon footprint van de wijk te reduceren. 
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Hoofdstuk 4 – Wat hebben we daarvoor nodig 

1) Informatie/Kengetallen wijk 

Uit de kerncijfers 2012-2013 blijkt dat er in de wijk Caumerveld-Douve Weien (buurt 38) 5127 

inwoners wonen. In totaal zijn er 2824 woningen. Ruwe schatting warmtevraag in de wijk: 

106.664 GJ= circa 3.2 miljoen m3 aardgas. (NL: 20,8 GJ per inwoner 2011:CBS: 1 GJ is circa 30 m3 

bij HR-ketel). Ruwe schatting elektriciteitsverbruik: 2824 woningen maal 3300 kWh= 9.3 miljoen 

kWh (om dit te dekken is 15-16 ha (=400 bij 400 meter 0 zonnepark nodig). Verder onderzoek is 

nodig om de exacte cijfers te verkrijgen, bovenstaande is een ruwe schatting. 

 

2) Lopende projecten/diensten 

Om te verduidelijken wat concreet bedoeld wordt met het bevorderen van duurzaamheid en op 

welke wijze dit relevant kan zijn voor de wijkbewoners zijn zogenaamde “showcases” nodig. In 

dit geval kan het project Zonnepanelen als een dergelijke show case gebruikt worden. Wel is het 

zaak om met het geven van een vervolg geen of een zo klein mogelijk gat te laten ontstaan 

tussen het afsluiten van het project Zonnepanelen en het vervolg. 

 

3) Het vervolg concretiseren  

Het vinden en aanbieden van producten en diensten die aantrekkelijk zijn voor (een deel van) de 

wijkbewoners  is van doorslaggevend belang voor een succesvol vervolg van de Groene Wijk 

Duurzaam. Aan het vinden hiervan en vervolgens in een “verkoop”-kanaal brengen dient dan ook 

veel aandacht en tijd besteed te worden. 

Algemene criteria die hierbij van toepassing kunnen zijn: 

Wegings factoren 3 2 1 

Beschikbaarheid korte middellange lange termijn 

Toepasbaarheid korte middellange lange termijn 

Financiële haalbaarheid/Rendement hoog midden laag 

Noodzakelijke infrastructuur veel matig weinig 

Noodzakelijke beheersstructuur veel matig weinig 

Collectief en/of Individueel geheel combi enkel 

 

Mogelijk dat er andere /.meerdere criteria benoemd kunnen worden, een taak voor de 

werkgroep De Groene Wijk Duurzaam 
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Het toepassen van een matrix om overzicht zou behulpzaam kunnen zijn en kan er als volgt 

uitzien. 

       MATRIX 

Product BeschikbaarToepasbaarFinancieelInfra Beheers Collectief

Zonnepanelen 3 3 3 3 3 2

Woningisolatie 3 3 3 3 3 2

Biomassa 2 1 1 2 2 1

Lease auto's 3 3 2 3 2 2

Etc.
 

 

4) Draagvlak 

Op basis van het project Zonnepanelen en de gehouden tweede enquêtte, mag voorzichtig 

geconcludeerd worden dat er in de wijk animo bestaat m.b.t. duurzaamheid. 

Hoe groot/breed deze animo is kan op dit moment nog niet gezegd worden. Bij eerdere 

bijeenkomsten met wijkbewoners is aangegeven dat de werkgroep pas echt tevreden is als van 

alle 2824 huishoudens eenderde deel oftewel 942 leden/gebruikers van de Groene Wijk op de 

een of andere manier laat blijken betrokken te zijn met het onderwerp Duurzaamheid. 

De kans op succes wordt naar alle waarschijnlijkheid vergroot indien er enerzijds aantrekkelijke 

producten/diensten kunnen worden aangeboden en anderzijds dat deze producten/diensten op 

een heldere manier bekend worden gemaakt in de combinatie met het profiel van De Groene 

Wijk Duurzaam .  

Een en ander betekent dus niet dat het van meet af aan groot, meeslepend en professioneel 

moet zijn, maar ook klein beginnend zal aan deze aspecten voldoende aandacht gegeven dienen 

te worden. 

Hiervoor is een heldere marketing/communicatie aanpak naar de wijk van belang. 
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5) Marketing/Communicatie  

Zoals gezegd is een goede marketing/communicatie van belang en dit dient zowel off- als online 

te gebeuren. 

Gelet op het feit dat de Groene Wijk Duurzaam geen/weinig budget ter beschikking heeft wordt 

vooral ingezet op no/low cost online marketing/communicatie-instrumenten.Belangrijke 

onderdelen/voorwaarden hierbij zijn: 

- Huisstijl, logo, beeldmerk 

- E-mailadres 

- Website 

- Facebook-pagina 

Met deze online-communicatiekanalen kunnen zowel afzonderlijke campagnes als structurele 

informatiestromen gekanaliseerd worden. Te denken valt aan b.v. nieuwe projecten (Isolatie) en 

de voortgang hieromtrent, belangstellingsregistraties, maar ook nieuwsbrieven, video-

presentaties etc….. 

Tevens is het mogelijk voor (potentiële) leden van de Groene Wijk Duurzaam met de werkgroep 

te communiceren en informatie te krijgen/op te zoeken via het emailadres, website en facebook-

account. 

Niet onbelangrijk hierbij is dat er zoveel als mogelijk emailadressen verzameld worden, in ieder 

geval die van de (potentiële) leden (= primaire doelgroep)maar bij voorkeur van zoveel als 

mogelijk wijkbewoners (= algemene doelgroep). 

Uiteraard worden deze kanalen ook benut om te communiceren en/of informatie te delen met 

allerlei andere belanghebbenden/belangstellenden, zoals gemeenten, provincie, 

kranten/tijdschriften, andere coöperaties, special-interestgroups, belangenorganisaties etc….. 

Off-line marketing/communicatie-instrumenten zullen ook een rol spelen in de (nabije) 

toekomst. Gelet op het feit dat deze zowel initieel als ook structureel meer kosten met zich mee 

brengen, zullen deze eerst dan ingezet worden als er voldoende financiële armslag hiervoor is. Te 

denken valt aan eigen inkomsten, (incidentele) subsidies, donaties etc…. 

Als derde instrument-onderdeel kan het zogenaamde Adidas-netwerk genoemd worden, ook wel 

bekend als relatiebeheer. Met regelmaat zal er op deuren geklopt dienen te worden van 

wijkbewoners, bedrijven, intermediairs, vertegenwoordigers van overheden etc…… 

Daarnaast is het van belang om met enige regelmaat voorlichting- en info-bijeenkomsten te 

beleggen voor de diverse belangengroepen. 

Kortom, walk the walk, talk the talk . 
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Indien voldoende financiële middelen gegenereerd worden kunnen vervolgens ook goed 

doordachte campagnes georganiseerd worden. 

6) Organisatievorm 

De opbouw en samenstelling van de wijk en de gevarieerdheid aan behoeften/visie m.b.t. 

duurzaamheid is van dien aard dat men hier terdege rekening mee moet houden. Indien men 

besluit de adhoc organisatievorm van de werkgroep om te zetten naar een meer permanente 

organisatievorm, moet deze dus: 

 een flexibele, transparante organisatievorm zijn; 

 en zo veel als mogelijk participatie en voordeel bieden aan de deelnemers/leden. 

Het hebben van een formele organisatievorm geeft ook identiteit en legitimiteit aan al het 

(voeten)werk dat door de werkgroepleden dient te gebeuren. 

Getoetst aan de Ambities, zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 – Wat willen we, kan indien 

uitsluitend ambitie 1 –Voorlichting wordt nagestreefd volstaan worden met de huidige 

organisatievorm van de werkgroep.  

Bij de realisatie van ambitie 2 – (Gezamenlijke) Inkoop ligt het al veel meer voor de hand om een 

formelere organisatievorm op te tuigen.  

Bij ambitie 3 – Energiebedrijf is het wel haast noodzaak om voor een formele, juridisch 

vastgelegde organisatievorm te kiezen. 
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De meest voor de hand liggende vormen zijn dan een Coöperatie of een Vereniging. Een en ander 

blijkt ook uit onderstaand schematisch overzicht van organisatievormen. 

 

De werkgroep zal een keuze maken welke organisatievorm het best aansluit bij de voorgaand 

beschreven ambities. Vervolgens wordt een statuut uitgewerkt en notarieel vastgelegd. 

 

7) Bedrijfsmodel 

Vanwege het benoemen van de inhoudelijke doelstellingen/ambities en daarmee 

samenhangende activiteiten is het onderwerp financiën slechts beperkt en zijdelings aan de orde 

geweest.  

Echter, zonder bron(nen) van inkomsten en verdienmodel zal de levensvatbaarheid van de Groen 

Wijk Duurzaam beperkt en van korte duur zijn. Zeker als de ambitie is om een lokaal 

energiebedrijf te willen worden, waarbij een beheer(infra)structuur noodzakelijk is. 
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In de opstartfase hangt (bijna) alles af van de inzet van vrijwilligers, maar er worden initiële 

kosten gemaakt en hierbij is afhankelijkheid van (incidentele) subsidie(s), donaties, 

contributie/vrijwillige bijdrage en (kostenloze) ondersteuning door bijvoorbeeld gemeente en 

bedrijven/professionals onontbeerlijk. 

Blijvende subsidie-afhankelijkheid is echter de dood in de pot, dus bij alle keuzes die gemaakt 

worden zal gekeken dienen te worden of en op welke wijze dit kan leiden tot een opbrengst voor 

de Groene Wijk Duurzaam. 

In eerste instantie kan volstaan worden met een simpele structuur van en met Vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers stellen Mankracht en (te ontwikkelen) Deskundigheid ter beschikking. De kosten zijn 

afwezig dan wel zeer beperkt. 

Bij de realisatie van Ambitie 1 – Voorlichting, ligt het accent op Vrijwilligerswerk en (incidentele) 

subsidie(s), contributie/vrijwillige bijdrage. Een verdienmodel is hierbij nauwelijks realiseerbaar, 

maar ook geen harde noodzakelijkheid. 

Bij de realisatie van Ambitie 2 - Aanbieden van energiebesparende producten/diensten aan 

individuele leden dan wel het gezamenlijk inkopen van energie en/of producten/diensten, ligt er 

ook nadruk op de inzet van Vrijwilligerswerk, maar neemt de noodzaak van het beschikbaar 

hebben van Deskundigheid en Organiserend vermogen c.q. het hebben van een Organisatie-

(infra)structuur al behoorlijk toe. De daarbij behorende risico’s en verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid nemen overeenkomstig toe. Een verdienmodel om stabiliteit en continuïteit te 

realiseren is welhaast een voorwaarde. 

Bij de realisatie van Ambitie 3 – Energiebedrijf, zijn het hebben van een juridisch verankerde 

organisatievorm en voldoende deskundigheid, als ook het expliciet werken met een 

verdienmodel noodzakelijke voorwaarden. Uiteraard kan gewerkt worden met Vrijwilligerswerk 

als basis, maar t.b.v. afspraken/contracten, investeringen, onderhoud, (risico)beheer etc. etc….. 

is een solide (beheer)organisatie noodzakelijk. Om dit te kunnen bekostigen zijn bronnen van 

inkomsten noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 5  Waar moeten we verder rekening mee houden 

1) Sociale doelstellingen 

Door de gemeente is aangegeven dat zij de activiteiten van de werkgroep c.q. de coöperatie i.o. 

niet uitsluitend ondersteund vanwege duurzaamheid, maar ook verwacht dat e.e.a. positieve 

effecten heeft op de sociale cohesie en de verdere ontwikkeling hiervan in de wijk. 

Dit is voor de Groene Wijk Duurzaam een afgeleid doel, maar de vraag is of dit al dan niet in de 

statuten opgenomen wordt en welke activiteiten en doelen hiervoor alsdan worden benoemd. 

In ieder geval zal in het kader van relatiebeheer met de gemeente Heerlen hierover 

overeenstemming gerealiseerd moeten worden.  

 

2) Technische infrastructuur 

Tot op heden is de inrichting van de technische infrastructuur van de wijk gebaseerd op “oude” 

techniek. Denk bijvoorbeeld aan het rioleringssysteem, afval/groen-verwerking, elektra-levering 

zonder buffermogelijkheid etc…. Dit mag de Groene Wijk Duurzaam niet beletten om na te 

denken over mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen die niet (zondermeer) binnen de 

mogelijkheden van de huidige infrastructuur liggen. Ook hier geldt dat op basis van goed 

onderbouwde plannen overleg met de gemeente Heerlen kan plaats vinden. Of dat tot een voor 

de Groene Wijk Duurzaam positieve uitkomst zal leiden valt uiteraard te bezien, maar hoop (en 

visie) doet leven. 

 

3) Gemeente en Regio 

In voorgaande onderdelen is diverse malen de samenwerking met de gemeente aan de orde 

geweest en daarmee wordt helder dat een goede verstandhouding met de gemeente van groot 

belang is. Vraag is dus niet alleen wat kan de gemeente voor ons betekenen, maar ook wat 

kunnen wij voor de gemeente betekenen. 

Welke diensten kan de Groene Wijk Duurzaam aanbieden die interessant zijn voor de gemeente 

en welke hier weer van zijn zo interessant voor de gemeente zijn, dat zij bereid is hiervoor 

subsidie ter beschikking te stellen om (initiële) kosten (deels) te kunnen dekken. 

Het zelfde geldt voor de Regio Parkstad Limburg aangezien zij nauw betrokken zijn bij IBA. Het 

thema van IBA sluit naadloos aan op de ambities van de Groene Wijk Duurzaam en daarom is de 

verwachting dat over en weer van elkaars diensten in subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt 

kan worden. 
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Hoofdstuk 6 Wat gaan we doen (de komende tijd) 

1) Algemeen 

In eerste instantie zullen een aantal activiteiten ontplooid worden die een eenmalig karakter 

hebben, zoals het kiezen van een organisatievorm. Het merendeel van de activiteiten zullen 

echter een meer cyclisch karakter hebben. Door de voortdurende ontwikkeling/innovatie 

rondom het thema duurzaamheid komen er voortdurend nieuwe diensten/producten op de 

markt. Periodieke inventarisatie en keuzes welke wel/niet aan te bieden is daarom 

onontkoombaar.  

2) Inventarisatie van mogelijke producten/diensten 

Om een zo volledig als mogelijk beeld te krijgen zal niet uitsluitend geput worden uit de kennis 

van de leden van de werkgroep, maar worden ook externe deskundigen geraadpleegd. Te 

denken valt o.a. aan lectoren van Zuyd Hogeschool, milieufederatie, energiewinkel Parkstad en 

coöperaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. 

De prioritering die voortvloeit uit de matrix kan dienen als een activiteitenplan voor een nader te 

bepalen periode. 

Beoogd resultaat:  

-  Overzicht met prioriteitstelling van producten/diensten is vervaardigd. 

- Advies is opgesteld m.b.t. welke producten/diensten kunnen worden aangeboden 

- Advies is opgesteld m.b.t. welk verdien/model c.q. capaciteit mogelijk is 

- Advies is opgesteld m.b.t. welk organisatiemodel noodzakelijk is.  

Het tijdpad zal overeenkomstig dat van de Zonnepanelen dienen te zijn, in ieder geval niet later, 

bij voorkeur eerder. E.e.a. vanwege aansluiting op publicitaire beëindiging van de 

Zonnepanelenactie en de daaropvolgende activiteiten van de Groene Wijk Duurzaam. 

Tijdpad - Januari tot/met Mei 2015 

 

  



 

Werkgroep: De Groene Wijk Duurzaam 

Ambitie document 

 

14 
 

3) Inventarisatie en keuze organisatievorm 

Om de ambities, zoals beschreven in dit document, te realiseren, zal bepaald dienen te worden 

welke organisatievorm het meest behulpzaam is bij welke (fase van) realisatie. 

Beoogd resultaat: 

- Advies is opgesteld welke organisatievorm bij welke ambitie/fase van nut is 

- Concept statuten zijn opgesteld 

- Overzicht van eenmalige dan wel regelmatige kosten van formalisering van organisatievorm 

is opgesteld 

- Inventarisatie van subsidie-mogelijkheden opstart organisatie is opgesteld 

 

Tijdschema 

Het tijdpad zal overeenkomstig dat van de Inventarisatie diensten/producten dienen te zijn, in 

ieder geval niet later, bij voorkeur eerder.  

Tijdpad - Januari 2014 tot Mei 2015 

 

4) Marketing/Communicatie 

Van wezenlijk belang is bekendheid te geven aan de ambities en activiteiten van de werkgroep 

de Groene Wijk Duurzaam. Uitsluitend informatie verstrekken over het project Zonnepanelen is 

onvoldoende om de animo en bekendheid te vergroten. Aanvullend informatie geven over 

ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het algemeen en diensten/producten in het bijzonder, de 

rol en activiteiten van de werkgroep, te behalen voordelen, noodzakelijke betrokkenheid van de 

wijkbewoners etc…. zijn van groot belang.  

Beoogd resultaat: 

- Huisstijl, logo en beeldmerk zijn gemaakt 

- Emailadres en facebookpagina en website zijn actief 

- Nieuwsbrieven worden regelmatig gepubliceerd ( 1x per 2 maanden) 

- Aantal nieuwsbrief-ontvangers is gegroeid van 75 naar 125 

- Informatie-uitwisseling vindt plaats via website en facebookpagina 

- Info-documenten en./ of video-presentaties worden regelmatig geplaatst (1x per maand) 

- Het aantal facebook-vrienden (van wijkbewoners) is gegroeid van 25 naar 75 personen 

- Een enquête over de belangstelling voor duurzaamheid is opgesteld en uitgevoerd  
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Tijdschema 

Het tijdpad loopt vanzelfsprekend gelijk aan de activiteiten rondom de inventarisatie van 

diensten/producten en organisatievorm. Maar het moge duidelijk zijn dat de activiteiten verder 

doorlopen, om de enquête uit te voeren en de doorstart van de ambities onder de aandacht te 

brengen. 

Tijdpad – juli 2014 t/m augustus 2015 

 

5) Samenwerking 

Naar aanleiding van de activiteiten die ontplooid worden door de werkgroep zijn contacten 

gelegd met andere bedrijven, organisaties en coöperaties. Deze worden uiteraard gecontinueerd, 

voor zover relevant voor de opbouw van ons netwerk en voor het welslagen van de ambities. 

De actueel en meest relevante samenwerking vindt plaats met: 

- Milieufederatie 

- Parkstad Limburg/IBA 

- Mijnwater BV 

Beoogd resultaat: 

- Milieufederatie – we zijn deelnemer, een lid van de werkgroep is aangewezen als 

vertegenwoordiger en bezoekt regelmatig bijeenkomsten 

- Parkstad Limburg/IBA – initiatieven voor allianties zijn aangegaan,  kartrekkers/leden zijn 

aangewezen en hebben de allianties uitgewerkt 

       Tijdschema 

Aangezien het onderhouden van de samenwerking volledig is gekoppeld aan de opzet en 

wel/niet realiseren van de ambities van de Groene Wijk Duurzaam, is daarmee in het algemeen 

het tijdpad gegeven. Dit geld met name voor de deelname aan de milieufederatie. Voor de 

alliantie met Parkstad Limburg/IBA geldt dat zij een planning hanteren tot en met juni 2015 of de 

allianties daadwerkelijk als speerpunten benoemd worden voor algehele uitwerking/realisatie tot 

2016. 

Tijdpad: januari – juli 2015   
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6) Inkomstenbronnen 

Alles staat of valt met het vrijwilligerswerk dat de leden van de werkgroep verrichten. De 

gemeente Heerlen geeft een steuntje in de rug door het faciliteren van ambtelijke ondersteuning 

en het beschikbaar stellen van ruimte. Echter, zoals reeds eerder aangegeven zal de werkgroep 

ook op zoek moeten naar (aanvullende) bronnen van inkomsten om de beoogde ambities en 

activiteiten mogelijk te maken. Actief zal er gezocht dienen te worden naar 

subsidiemogelijkheden bij overheden/organisaties waarbij aansluiting gezocht wordt op 

beleidsdoelstellingen van deze overheden/organisaties en de (beleids)doelstellingen/ambities 

van de werkgroep. Daarnaast zal de werkgroep bij het bepalen welke activiteiten ontplooid 

worden een verdienmodel/bedrijfsplan dienen uit te werken (het CANVAS-model kan hierbij 

behulpzaam zijn) 

Beoogd resultaat: 

- Een inventarisatie van subsidiemogelijkheden is gerealiseerd 

- Meerdere subsidieaanvragen zijn ingediend 

- Een subsidieaanvraag is gehonoreerd 

- Een verdienmodel/bedrijfsplan is opgesteld 

Tijdschema 

Voor de hand ligt het dat er voortgang gerealiseerd wordt door de werkgroep. Want, geen 

voortgang, geen noodzaak voor subsidieaanvragen. Het tijdschema van activiteiten is daarom 

volledig vastgeklonken aan dat van de andere activiteiten. 

Tijdpad: Januari 2014 tot/met Mei 2014 


