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Beste buren,
Graag brengen we jullie in deze Nieuwsbrief op de hoogte van de actuele zaken in Ons Polderhart.
Stand van zaken van de ledenwerving
Op 10 april jl. hebben we een groot aantal van jullie aan de deur gesproken over de oprichting van Ons
Polderhart. Het was ontzettend leuk te merken dat het enthousiasme over samenwerking in de polder
breed wordt gedeeld. Jullie hebben je in grote getale aangemeld. We zijn alles nog aan het verwerken,
maar inmiddels hebben ruim 70% van alle huishoudens in onze polder zich als lid aangemeld; super!
Diegenen die we nog niet hebben kunnen bereiken worden de komende tijd opnieuw door ons
benaderd. Aanmelden kan ook via de mail onspolderhart@gmail.com, of bij één van de bestuursleden.
Stand van zaken ‘Zon op dak’-project
Ook hier goed nieuws. De Provincie Utrecht heeft Ons Polderhart €15.000 subsidie toegekend voor het
uitvoeren van de eerste fase van het Zon op Dak-project. Een groot gedeelte van de subsidie is ingezet
voor het aantrekken van een professionele projectleider op het gebied van lokale energieprojecten,
namelijk Wilko Kistemaker. Hieronder stellen wij hem aan jullie voor.
Het project is dus van start. Het bestuur heeft een plan opgesteld en in overleg heeft Wilko dat verder
uitgewerkt. Deze eerste project fase heeft als doel om de belangstelling voor Zon op Dak in onze polder
te inventariseren. Bij voldoende belangstelling gaat daarna fase 2, de onderzoeksfase van start. Daarin
worden mogelijkheden voor de aanleg van zonnedaken op woningen, schuren en boerderijen bij
iedere belangstellende in de polder professioneel onderzocht, inclusief kosten/baten-plaatjes. Ook
aanwezigheid van asbest kan daarin meegenomen worden. Op basis daarvan kan iedereen dan zelf
besluiten tot investering in zonnepanelen op de eigen schuur, boerderij of woning.
We zijn nu druk bezig met alle voorbereidingen van fase 1 van het project. Binnenkort kun je je een
informatie-flyer verwachten. Ook komen er in juni vier informatiebijeenkomsten. We nodigen jullie nu
alvast van harte uit op één van deze bijeenkomsten.
Even voorstellen: Wilko Kistemaker
Wilko woont in Houten en is opgegroeid op een boerderij in de Wieringermeer. Hij
is bedrijfskundige en houdt zich bezig met projectmanagement en advisering. Hij is
getrouwd en heeft 3 dochters en 6 kleinkinderen. Sinds 10 jaar is hij bezig met
duurzame energie.
Wilko ging zich verdiepen in zonnepanelen voor zijn eigen dak, omdat het in 2011 al
een goede oplossing was om een stap te zetten in lokale duurzame energie. Anderen
toonden daar interesse in en zo ging hij informatieavonden organiseren om de
ervaring te delen. Hij startte het initiatief Groen Zonnig Houten waar inmiddels 1.000 huizen gebruik
van hebben gemaakt door zonnepanelen te laten plaatsen. 5 jaar geleden heeft hij met een team de
coöperatie ‘Opgewekt Houten’ opgericht voor gezamenlijke zonnedaken in bezit van de leden, de

lokale inwoners. Sinds vorig jaar is hij als projectmanager actief bij Impact Houten, een nieuw
duurzaamheidsplatform van het lokale bedrijfsleven om grote zonnedaken te realiseren. Hij vindt de
energietransitie belangrijk, vindt het leuk om te verbinden, te ontdekken wat er leeft en op basis
daarvan richting te geven aan de verduurzaming. Van technologie tot businesscases maken en met
partijen zoals de gemeente, Provincie en Stedin te overleggen om tot resultaat te komen. In april is hij
gestart als projectleider van het project Zon op Dak voor Ons Polderhart.
Afwegingskader gemeente Woerden
Zoals in de vorige nieuwbrief aangegeven heeft Ons Polderhart gereageerd op het ´concept
afwegingskader duurzame opwekking´ van de gemeente Woerden. Daarbij zijn ook de opmerkingen
meegenomen die we van een aantal van jullie hebben ontvangen. De gemeente heeft aangegeven eind
mei met een reactie te komen.
Proef ‘Bloeiende bermen’
Om onze polder nog verder op te fleuren en alle dieren en insecten nog meer ruimte te bieden, leeft
het idee de bermen met bloemen in te zaaien. We houden daarbij natuurlijk rekening met planten die
niet goed zijn voor bijvoorbeeld koeien en paarden.
Na contact daarover met de gemeente hebben we ons aangesloten bij het pratijknetwerk bloeiende
bermen1. De bedoeling is dat we op een aantal locaties een proef gaan doen met het inzaaien van
bloemen. Onder andere ter hoogte van Gerverscop 5 bij het gemaal en ter hoogte van Gerverscop 31.
We zoeken nog twee proef-adressen. Doe jij ook mee?
Bijeenkomst ‘Wonen op maat’
Op dinsdag 18 mei vond een online bijeenkomst2 plaats waarbij de krapte op de woningmarkt in de
gemeente Woerden aan de kaart is gesteld en waarbij creatieve oplossingen zoals tiny houses zijn
besproken. Oplossingen die wellicht ook kansen bieden voor onze polder. Vanuit Ons Polderhart
hebben we deelgenomen aan deze bijeenkomst.
Subsidie website van Ons Polderhart
Bij de gemeente Woerden is subsidie aangevraagd voor het maken van een website voor Ons
Polderhart.
Gevraagd: Iemand met ervaring op het gebied van communicatie
Vind je het leuk om ook een directe bijdrage te leveren aan Ons Polderhart? We zijn op zoek naar een
buurtbewoner die zou willen helpen met bedenken en uitwerken van de communicatie. Het gaat
daarbij onder andere om de nieuwsbrieven zoals deze, maar ook om het meedenken over het opzetten
van de website en het communicatie rondom het Zon op dak-project. We horen heel graag als je
hieraan zou willen bijdragen via de mail onspolderhart@gmail.com, of via één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost en Arnold
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https://www.lopikerwaarden.nl/nw-31349-7-3718376/nieuws/praktijknetwerk_bloeiende_bermen.html
https://www.woerdensecourant.nl/activiteit/item/1064090/wonen-op-maat-online-themacafe

