
Wijkinitiatief Clusterwoningen toekomst proof!!



Agenda, ambassadeursbijeenkomst 16-7 

1. Wie is wie, en toelichting op het wijkinitiatief
2. De RRE subsidie,  

- mogelijke - activiteiten en de stappen naar voorbeeldwoningen/ 
maatwerkadvies toegelicht. 

1. Rol ambassadeurs en belangrijk hoe betrekken we meer mensen in 
Corona tijd via mail of app.

2. Bewonerswensen boven tafel krijgen.
3. Afspraken voor vervolg



1 Wie is wie,  toelichting op het wijkinitiatief



Platform
Clusterbewoners

1. Verduurzamen 
woningen (RRE)

en 

1. Bewuster met de 
Cluster (klimaat, 
biodiversiteit, 
geschiedenis, 
architectuur,..)



1. Aanleiding & Doel (Irma /Wim) 

• Een stukje historie (bouw clusters 14 pleinen, 336 woningen) vanaf 
jaren 70. (6 types)

• Waarom dit initiatief? (haalbaar en betaalbaar maken maatregelen, 
voor de clusterwoningen, toekomstproof)

• Hoever zijn we met initiatief (start was december 2019) 
• Gelijkvormigheid biedt mogelijkheden tot samenwerken 

clusterbewoners vanwege gemeenschappelijke problematiek.



1. Rollen tot nu toe
Initiatiefnemers: 
Laura (website), Danielle (sociale media), Irma (contact gemeente RRE, 
voorbeeldwoningen), Wim (voorbeeldwoningen), Richard, Wilmer
(klimaatadaptatie), Chérie

Buur tot buur coaches

Ambassadeurs per plein
- Betrekken en informeren geïnteresseerde pleinbewoners
- Contact voor voorbeeldwoningen/maatwerkadvies
- …..



2. De RRE-subsidie (Rijk) via de gemeente

- 5 wijkinitiatieven
- Ondersteuning/projectleiding vanuit ELMG: Jacqueline Laumans

uitwisseling, proces
- Budget Clusterwoningen 13.000 Euro
- Begroting voor:

- algemeen: communicatie en bijeenkomsten ca. 2000 euro
- 1. voorbeeldwoningen 

ca. 6000 euro
- 2. kleine maatregelen

ca. 3000 euro
- 3. meten is weten

ca. 2000 euro
- Gemeente Renkum: Eindverantwoordelijk 
- Wij: inspanningsverplichting



2. Ideeën voor kleine maatregelen en meten 
is weten
• Tutorials: kieren dichten, convectorput isoleren, etc.
• Waterzijdig inregelen
• Marktplaats cluster

• Warmtewandelingen
• Airmentor, luchtkwaliteit meten
• Monitoren energieverbruik, CO2 (in relatie tot maatregelen)

• Klimaatadaptatie: Groene daken, Afkoppelen regenwater
• Japanse duizendknoop verwijderen



Kleine maatregelen(irma)

Grote stappen



3. Rol ambassadeurs en betrekken bewoners 
in Corona tijd
Rol
- Betrekken en informeren geïnteresseerde pleinbewoners
- Contact voor voorbeeldwoningen/maatwerkadvies

- Nieuwsbrief
- Pleinapp’s
- Social media
- Kleine bijeenkomsten
- Digitale bijeenkomst



3. Voorbeeldwoningen/maatwerkadvies 
stappen AZEB
1) Inventarisatie contextuele aspecten en bewonerswensen met 
ambassadeurs, 
2) formuleren functionele eisen, 
3) uitnodigen team deskundigen, 
4) doorrekenen met prestatiegarantie/-verwachting 
voorbeeldwoning(en) en voor de levensduur. 
5) Bedenk en kies alternatieven



4. Bewonerswensen boven tafel krijgen

1) Inventarisatie contextuele aspecten, 
2) Inventarisatie bewonerswensen,

Gaat niet om technische oplossingen, maar om woonwensen.



5. Agenda/planning

25 augustus 2020 Bijeenkomst maatwerkadviezen wijkinitiatieven

4 september 2020 Feed back kans door landelijk ‘Energietransitie 
netwerk’

oktober 2020 Uitvraag deskundigen team, sparren over 
team 

met vereniging ‘De Nieuwe Aanpak (DNA in de 
bouw’

31 maart 2021 Einddatum RRE-subsidie (1)



5. Afspraken


