Verslag bewonersoverleg Risdam Zuid / Nieuwe Steen van 28 nov. 2019.
De voorzitter van RZNS opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen, die in vrij grote
getalen zijn opgekomen, met als onderwerpen “de overgang naar duurzame energie” en
“knalvuurwerk “.

“De overgang naar duurzame energie” door Charlotte Bakker (gemeente
Hoorn) en Gine Nicolai (Omgevingsdienst NHN).
Mevr. Bakker vertelt dat het streven van de gemeente is om in 2040 “aardgasvrij” te zijn.
Een bijeenkomst als deze zal niet de laatste zijn.
De overgang naar duurzame energie (energietransitie) is een vraagstuk voor iedereen;
bewoners, bedrijfsleven en instellingen.
Onder de energietransitie valt: duurzame energie (zoals wind- en zonneenergie), besparing
(zoals isolatie), warmte en mobiliteit.
De gemeente is voornemens de transitie “warmte” in 2021 vast te stellen.
Alternatieven voor aardgas zijn: warmtenet, elektrisch en biogas, naast individuele
maatregelen.
De keuze om tot kansrijke wijken te komen om mee te starten is o.a. gebaseerd op de
criteria: laagste maatschappelijke kosten, veel corporatiebezit, geplande renovatie
infrastructuur en warmte bron in de buurt.
Zo zal naar alle waarschijnlijkheid als 1e fase de Kersenboogerd aan de beurt zijn om te
onderzoeken welke manieren er zijn om de wijk aardgasvrij te maken.
Daarna volgen de overige wijken.
Niet iedere gemeente is bezig het wiel op nieuw uit te vinden, maar er wordt wel per
gemeente bekeken wat op dit moment, met de kennis van nu, de beste manier is om
aardgasvrij te worden.
Voor de zogenaamde 60/70-jaren woningen, zoals er in de wijk Risdam-Zuid veel (alle?) zijn,
geldt om van het aardgas af te komen, en om er individueel alvast mee te beginnen de
volgorde: isolatie, ventileren, opwekken en van het gas af.
Meer informatie op: www. puurhoorn.nl
In de toekomst zullen diverse informatieavonden worden gehouden betreffende de overgang
naar duurzame energie.
Zo is o.a. op maandag 10 februari 2020 ieen informatieavond gepland voor verduurzaming
van woningen. Alle eigenaren krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
Mevr. Nicolai deelt verder mee dat de bewoners (huiseigenaren) in Risdam-Zuid nog enige
jaren moeten wachten op concrete voorstellen voor duurzame energiemaatregelen.
N.a.v. de presentaties wordt voorgesteld om eerlijke adviezen te krijgen voor diverse
maatregelen aan/in de woning, te beginnen met isolatie. --> www.duurzaambouwloket.nl
Verder wordt de wens uitgesproken om de subsidieregeling duidelijker en voldoende
toereikend te maken. Nog niet duidelijk is wie wat gaat betalen voor maatregelen aan de
woning in het kader van de overgang naar duurzame energie.
Naast “van het aardgas af” , speelt ook de opwekking van elektriciteit (zon en wind).
Dit wordt regionaal nader uitgezocht.

“Knalvuurwerk” door Lida Paauw en Johan Goossens.
In een deel van Breeuwer is een enquête gehouden over het afsteken van vuurwerk.
Sommige bewoners hebben veel last van, met name, knalvuurwerk.
Dit knallen is al enkele weken / maanden aan de gang.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen draagvlak is voor buurtvuurwerk in siervorm.
Ca 20% wil zelf blijven afsteken.
Daarnaast heeft ca 50% veel last van knallen, met name de huisdieren.
Het resultaat van de enquête zal naar de bewoners in Breeuwer worden gestuurd.
Hierbij wordt aandacht gevraagd om de (eigen) vuurwerkrommel op te ruimen en niet te
knallen buiten de toegestane uren.
Aan de gemeente wordt gevraagd (meer) aandacht te besteden aan de handhaving op het
gebied van vuurwerk.
Bewoners kunnen ook een melding hierover doen aan de gemeente via
www.hoorn.nl/melding en/of via tel. 252200

“Uit de zaal”.
Gevraagd wordt om het onkruid in de goten (sneller) op te ruimen, zodat het water beter naar
de putten kan stromen.
Een betere coördinatie bij de “groendienst” is gewenst. Na het maaien van gazons de wegen
vegen en niet andersom.
Het volgende bewonersoverleg is op donderdag 20 februari 2020 in wijkcentrum de
Huesmolen.
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