
 - Informatie door deskundigen

INFORMATIEBIJEENKOMST DUURZAAMHEID

Meer informatie vind je in deze wijkkrant.

 - We doen mee aan het NK Tegelwippen
 · Maak een geveltuin: ruil een tegel voor een plantje

         leg een groen dak op je schuur

 

25 SEPTEMBER VAN 16.00 – 18.00 UUR  PLEINTJE STERREBOSSTRAAT

 · Vang regenwater op en maak de wijk groener: plaats een regenton en 

 - Informatie door deskundigen

 · Plaats zonnepanelen, op eigen dak of op andermans dak in de buurt

 · Isoleer je woning: spreek de buurt-energiecoaches

 Een initiatief van de Werkgroep Herepoort Duurzaam ism Grunneger Power

 - Informatie door de coaches Michiel en Anne

 - Nadere informatie: duurzaamheidherepoort@gmail.com 

Het wijkbestuur zorgt voor een hapje en drankje! 
We hopen op een gezellige en leerzame middag!

Buurtvereniging Herepoort - september 2021



ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING 

Zaterdag 25 september 2021  -  16.00 uur
Speeltuintje Sterrebosstraat

Meld je aan voor deze ruil: tegels eruit, plant erin!

Een informatieve bijeenkomst over vergroening, 
duurzaamheid, groene daken, isolatie en 
zonnepanelen!

Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie inwinnen 
over de verschillende mogelijkheden van 
verduurzaming van de eigen woning, de wijk of 
gezamenlijke projecten. Michiel Hillen en Anne 
Verdam, onze energiecoaches, zullen aanwezig zijn, 
evenals een deskundige op het gebied van groene 
daken. Daarnaast hebben wij gevraagd of een aantal 
bewoners hun ervaringen wil uitwisselen op het gebied 
van groene daken, zonnepanelen en isolatie. 
Grunneger Power zal ook aanwezig zijn met 
informatiemateriaal. En we organiseren het project 
Tegelwippen (zie hieronder).

Wij hopen op een gezellige, leerzame en productieve 
middag! Wij zorgen voor een hapje en een drankje!

In heel Nederland is Operatie Steenbreek actief, samen 
met gemeenten. Ook de gemeente Groningen is lid van 
deze organisatie. Wat is hun doelstelling? Het 
tegengaan van de verstening van de tuinen door de 
stenen te vervangen door groene tuinen. Steeds meer 
zien we dat mensen hun voortuinen onderhoudsarm 
maken door een deel of zelfs het geheel te betegelen. 
Maar dat is slecht voor de afwatering, de 
insectenpopulatie en de biodiversiteit.

Tegelwippen!

Wil je meedoen aan de vergroening van onze wijk? Wil 
je groen bij de voordeur, een geveltuintje, in plaats van 
beton voor je deur? Geef aan ons door hoeveel tegels 
jij wil wippen, dan krijg je van ons (via de 
gemeente) voor elke tegel een plantje. De tegels 
voeren wij dan af.

Voor de organisatie is het belangrijk dat je van tevoren 
opgeeft met hoeveel tegels jij hieraan wil meedoen. Je 
kunt je opgeven door een mail te sturen naar: 
duurzaamheidherepoort@gmail.com

Wat kunnen wij doen? In samenwerking met Operatie 
Steenbreek en de Gemeente kunnen we onze wijk, met 
zijn vaak karakteristieke voortuintjes, nog groener 
maken.

In het kader van de klimaatadaptatie kunnen we ook 
gaan zorgen voor meer groen op de daken. Op 
schuurtjes en uitbouwen kan op een eenvoudige manier 
een groen dak aangelegd worden. Daarmee bereik je dat 
de temperatuur enkele graden kan dalen in de zomer en 
in de winter wordt de warmte binnen beter 
vastgehouden. En… een groen dak is natuurlijk veel 
mooier om naar te kijken! Ook voor deze aanpassingen 
heeft de Gemeente een subsidieregeling.

Isolatie, zonnepanelen, warmtepompen

Groene daken

Laat je deze middag informeren over de mogelijkheden!

Onze energiecoach is deze middag ook aanwezig om 
vragen te beantwoorden, advies te geven en eventueel 
afspraken te maken. Ook zorgt Grunneger Power voor 
het nodige informatiemateriaal.

Nog steeds zijn wij op zoek naar enthousiaste 
mensen die willen meedenken in de verschillende 
werkgroepen. Vandaar dat we hieronder nog eens 
oproepen om je bij ons aan te sluiten.

In de lange termijn energieplannen van de 
gemeente is onze wijk een “hybride” wijk. Dat wil 
zeggen dat de wijk niet van het gas af gaat; maar 
dat gas zal dan mogelijk groen gas zijn of 
waterstofgas, of… - veel is nog onduidelijk. 

Werkgroep: technisch advies en coaching over 
energiegebruik

Wat in alle gevallen de energierekening (en de CO2 
uitstoot) naar beneden kan helpen is isoleren van 
de woning. Dat heeft bovendien een positief effect 
op het wooncomfort. De vooral wat oudere 
woningen in onze wijk vragen een specifieke 
aanpak. Maar er is veel wat we ook samen kunnen 
doen.
Deze werkgroep zal geleid worden door de 
energiecoach van onze buurt: Michiel Hillen. En de 
coaches in opleiding zullen zich vast aansluiten. Er 
zijn een aantal ideeën:

1. Een regelmatig spreekuur over isolatie, 
energiereductie, zonnepanelen, etc. Misschien de 
eerste tijd via beeldbellen. We kunnen (virtueel) al 
een kijkje nemen bij mensen die geslaagde 
projecten hebben uitgevoerd. Of we nodigen 
specialisten uit om een webinar te geven (bv over 
vloerisolatie of warmtepompen).

INFORMATIEVE BIJEENKOMST 
DUURZAAMHEID
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WERKGROEPEN
DUURZAAMHEID



Voor de overige acties en plannen wordt u 
geïnformeerd door de werkgroep Duurzaamheid.

Die huisbezoeken kunnen nu niet, maar misschien 
kunnen we via beeldbellen al een eerste stap 
maken.

duurzaamheidherepoort@gmail.com.

De werkgroep Duurzaamheid had al plannen om 
een Duurzame huizenroute te organiseren, 
waarbij buurtbewoners aan anderen laten zien 
welke duurzame maatregelen zij al gerealiseerd 
hebben voor hun woning. Zodra dit mogelijk is, 
willen we deze kennisuitwisseling graag gaan 
realiseren.

Graag toetsen we onze ideeën met die van jou. 
Als je hiervoor belangstelling hebt: laat het weten 
aan michiel@energieloket-groningen.nl  
of ons algemene emailadres:

Werkgroep: duurzame energie

Meld je aan via 
duurzaamheidherepoort@gmail.com.

Het lijkt het ons zinvol om een aparte werkgroep 
duurzame energie in het leven te roepen, die 
onderzoekt wat de mogelijkheden van Zonne-
energie en/ of Windenergie in onze wijk zou 
kunnen zijn. Deze werkgroep moet nog gevormd 
worden. We weten dat er bewoners in onze wijk 
zijn, die zich al meer verdiept hebben in deze 
mogelijkheden, of die al zonnepanelen hebben 
geïnstalleerd. Wij hopen dat die zich melden, 
maar ook buurtbewoners zonder kennis van 
zaken die zich willen verdiepen in deze materie, 
zijn van harte welkom. Gelukkig hoeven we het 
wiel niet opnieuw uit te vinden, een aantal 
vergelijkbare wijken zijn verder in dit proces.  En 
….Grunneger Power zal ons zeker willen 
informeren  en ondersteunen. Belangstelling? 

2. De energiecoach kan bij je thuis de situatie 
komen opnemen en adviezen geven over wat je 
zou kunnen doen. Hiervoor meld je je aan bij 
info@energieloket-groningen.nl . 

 We vergaderen ongeveer elke twee maanden, 
altijd bij een van de leden thuis. De verdeling van 
de functies binnen het bestuur moet opnieuw 
bekeken worden. 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden! 

Of bel naar 06-12678046 (Anja Dijkstra) 

Wij zoeken (2 a 3) enthousiaste vrijwilligers die het 
leuk vinden om mee te werken aan een bruisende 
wijk. Vind je het leuk om na te denken over het 
organiseren van activiteiten, het opzetten van 
werkgroepen, het beheren van een website, het 
maken van een wijkkrant, en ben je ook bereid om 
contacten te leggen met andere instanties andere 
wijkbesturen? Dan zou je een waardevolle 
aanwinst zijn voor ons wijkbestuur. 

Ben je enthousiast? Wil je eerst meer weten? Stuur 
dan een mail naar herepoortbuurt@gmail.com. 

We hopen dat iedereen in onze wijk gezond is! Het 
coronavirus heeft ons sociale en werkende leven 
nu al een jaar behoorlijk veranderd. We kunnen 
elkaar minder ontmoeten, waardoor het moeilijk 
is om gezellige en informatieve bijeenkomsten 
voor onze wijk te organiseren. De activiteiten van 
het bestuur en de werkgroepen staan dan ook op 
een laag pitje. Maar we hebben niet helemaal stil 
gezeten, vandaar deze tweede wijkkrant van dit 
jaar. 

Twee bestuursleden, Carla Vegter en Carolien 
Doornbos, hebben aangegeven dat zij uit het 
bestuur stappen. Dat betekent dat er nog twee 
bestuursleden over blijven. Vandaar dat wij een 
dringende oproep doen voor versterking van ons 
bestuur. 

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus 
was het nog steeds niet verantwoord om een 
gezellige borrel in de Waterloobar te organiseren. 
Maar… misschien dat het dit jaar weer zou 
kunnen. We houden je op de hoogte. Natuurlijk is 
het wel weer mogelijk om gezellig te gaan borrelen 
en eten bij de Waterloobar!
Omdat de wijkkrant maar een enkele keer per jaar 
verschijnt, streven we er nog steeds naar om 
elkaar sneller per e-mail te bereiken en te 
informeren. Als je dit ook graag wilt, kun je jouw 
e-mailadres mailen naar 
herepoortbuurt@gmail.com. 
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HET BESTUUR



·    Rienk Baarsma, bestuurslid 

Contactpersoon voor 
Duurzaamheid; 
duurzaamheidherepoort@gmail.
com 

Contactpersoon voor algemene 
zaken;

Contactpersoon voor Aanleg 
Ringweg Zuid

·     Carla Vegter, aftredend voorzitter 
(Willemstraat)

·    Anja Dijkstra, secretaris 

·    Carolien Doornbos, aftredend 
penningmeester (Anna 
Paulownastraat)

      (Anna Paulownastraat); 
herepoortbuurt@gmail.com 

Contactpersoon voor 
Verkeerssituatie

       (Anna Paulownastraat)
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HET BESTUUR

EEN NIEUWE WEBSITE 

Anja Dijkstra

Helaas moeten we constateren dat de website door 
allerlei omstandigheden nog steeds in ontwikkeling 
is. We zijn op zoek naar vrijwilligers die verstand 
hebben van het verfijnen en beheren van websites en 
ons daarmee willen helpen. Daarnaast hopen we dat 
er mensen zijn die de website willen voeden met 
bijzondere verhalen over de geschiedenis van onze 
wijk, interessante personen in heden en verleden, 
boeiende hobby's, bijzondere gebeurtenissen, leuke 
contacten…. Neem contact met ons op als je ideeën 
hebt, iets op de site wilt plaatsen, of deel wilt nemen 
aan een werkgroep.
Website: www.herewegbuurt.nl (onder constructie)

Zoals in maart ook al werd aangekondigd, is het 
bestuur bezig met het opzetten van een nieuwe 
website. We vinden het belangrijk om meer mensen 
in onze wijk te bereiken. Een wijkkrant is daarvoor 
een goed middel, maar te onregelmatig om elkaar 
sneller te informeren. Via de website hopen we onze 
informatie, onze plannen, en de contacten met 
allerlei instanties  beter te kunnen delen en ook een 
sneller en directer contact met de bewoners van 
onze wijk te krijgen. En uiteraard zou het ook fijn zijn 
als we hiermee meer medewerking en enthousiasme 
oproepen voor de verschillende werkgroepen 
(bestaande en nog op te richten).

CONTACT
 

Facebook: Herewegbuurt/Herepoort 
Groningen 

E-mail: herepoortbuurt@gmail.com 

Heb je ideeën? Wil je iets organiseren? 
Meewerken aan een buurtkrant? Vraag? 
Verzoek? Iets delen? Een activiteit melden? 
Aanmelden als contactpersoon voor je straat? 
Participeren in een werkgroep? Laat het ons 
weten. Samen kunnen we onze buurt (nog) 
fijner maken!


