
 
 

 

 

Dit is een samenvatting van de resultaten van de evaluatie die is gedaan door de kerngroep 

Vogelwijk Energiezuinig in november 2021. Deze terugkoppeling is ook als advertorial geplaatst in 

de Praatvogel van december 2021.  

 

Beste wijkgenoten, 

Vogelwijk Energiezuinig is nu ruim twee jaar bezig om te komen tot een duurzame Vogelwijk. We 

vonden het daarom een goed moment om met elkaar de stand van zaken te evalueren. Dat hebben 

we eind november 2021 gedaan met de kerngroep, bestaande uit Els de Hullu, Gosse Jensma, Joke 

Ouwehand, Gijs Santen en Cees Meijer, samen met onze wijkambassadeur Yung Lie. De uitkomsten 

willen we graag hierbij met de wijk delen.   

Allereerst hebben we kort teruggeblikt op wat er allemaal is gedaan en bereikt. Een greep uit onze 

activiteiten: 

• We hebben subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland en een mooi bedrag gekregen. 
Hierdoor waren we in staat om veel zaken op te pakken, wat ons anders niet was gelukt. 

• We hebben Vogelwijk Energiezuinig als stichting laten registreren bij de notaris, wat een 
voorwaarde was bij de subsidieverlening.  

• We hebben een onderzoek laten uitvoeren door Greenvis naar duurzame warmteopties in de 
wijk. 

• We hebben een Energiebox gekregen van de gemeente, drie energiecoaches opgeleid en een 
aantal energiebezoeken afgelegd. 

• Er zijn drie buurtgroepjes gevormd, met wisselend succes: zonnepanelen, groene daken en 
hybride warmtepompen. 

• Er is veel gedaan aan communicatie: informatiebijeenkomsten, webinars, website, (digitale) 
nieuwsbrieven, flyers, sociale media. 

• We hebben een poging gedaan om een VogelWIJKENERGIEmarkt te organiseren, die helaas 
moest worden afgeblazen in verband met corona. 

• We hebben regelmatig overleg met de gemeente Leiden. We zijn inmiddels een serieuze 
gesprekspartner als het gaat om de energietransitie in de wijk. 

• We hebben veel werk gemaakt van een inspraakreactie op de Transitievisie Warmte van de 
gemeente.  

 
Tot zover de succes story’s. Maar er is ook heel veel tijd en energie gestoken in onderwerpen die niet 
(goed) van de grond zijn gekomen. En – tot onze teleurstelling – bleek keer op keer, dat we niet 
zoveel of soms helemaal niets terug hoorden uit de wijk. Daarom hebben we ons afgevraagd: doen 
we de dingen goed en wat zouden we anders kunnen doen? Dat zijn vragen, die we niet zelf kunnen 
beantwoorden, maar die we aan de wijkbewoners willen voorleggen.  
 
  



Daarom houden we in januari een enquête om te horen waar de wijkbewoners behoefte aan hebben 
en om te ontdekken waar we op moeten inzetten om onze huizen beter geschikt te maken met het 
oog op de toekomstige energietransitie.  
 
Wordt vervolgd ….. 
 
Namens Vogelwijk Energiezuinig, 
Els de Hullu, voorzitter. 
 


