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Debat over vrije meningsuiting
Van onze verslaggeefster

Zaanstreek

Koog aan de Zaan ✱ VVD Zaanstad
houdt volgende week woensdag 21
januari een debat over vrijheid van
meningsuiting. Dit vanwege de
aanslag op journalisten van het
Franse tijdschrift Charlie Hebdo
op 7 januari.
Tweede Kamerlid Joost Taverne is
ook aanwezig. Naast Kamerlid is

de VVD’er namelijk woordvoerder
over het onderwerp vrijheid van
meningsuiting.
Tijdens het debat wordt onder andere gesproken over de grenzen
van de vrijheid van meningsuiting, de risico’s ervan, de stigmatisering van bevolkingsgroepen en
over het voorkomen van extreem
geweld.
Uitgenodigd zijn onder andere be-

langengroepen, vertegenwoordigers van het onderwijs en andere
politieke partijen. Daarnaast zijn
geïnteresseerden welkom.
Het debat vindt plaats in Koog aan
Zee aan de Lagedijk 1-3 in Koog aan
de Zaan om 20 uur tot 21.30 uur.
Daarna kan nog even nagepraat
worden. Toegang is gratis.
Reserveren is gewenst en kan via
info@vvdzaanstad.nl

Herdenking in Zaandam.
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Urgenda kiest Wormerveer-Noord uit voor eerste grote project

Honderd huizen energieneutraal
Willemien Schenkeveld

w.schenkeveld@hollandmediacombinatie.nl

Wormerveer ✱ Woningeigenaren in
Wormerveer-Noord hebben een
mazzeltje: de landelijke organisatie
Urgenda wil honderd woningen in
deze buurt energieneutraal maken.
Voor maximaal 35.000 euro zijn bewoners dan voor altijd van hun
energierekening af. Als het project
slaagt, is de rest van Nederland aan
de beurt.
Een energieneutrale woning is voor
iedereen bereikbaar, stelt Urgenda,
dat zich inzet voor vernieuwingen
op het gebied van duurzaamheid.
De organisatie heeft het bewijs al geleverd: op Texel zijn bij wijze van
proef vorig jaar twintig woningen
energieneutraal gemaakt. Dat kostte ongeveer 35.000 euro, het bedrag
dat een gemiddeld gezin in 15 jaar
uitgeeft aan gas en elektriciteit. Iedere woning kreeg een eigen aanpak, met isolatie van de woning,
zonnepanelen op het dak en houtkachels, infraroodpanelen en warmtepompen als alternatieve warmtebronnen. Urgenda regelde ook de
voorfinanciering.
Voor een grootschaliger tweede project is Wormerveer-Noord uitgekozen. ,,Omdat ik daar zelf ben opgegroeid’’, zegt Urgenda-directeur
Marjan Minnesma, die haar jeugd

Urgenda zoekt honderd particuliere woningen in Wormerveer-Noord, zoals hier in de Cor de Bruynstraat.

aan de Albert Meynsstraat en Cor
Bruynstraat doorbracht.
Op Texel werden allerlei soorten

woningen energieneutraal gemaakt, van vrijstaande villa’s tot rijtjeshuizen. In Wormerveer-Noord
zijn villa’s ver te zoeken; de buurt
bestaat uit rijtjeshuizen en flatgebouwen uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig. Veel hiervan zijn huurwo-

Wormerveerders
kunnen van hun
energierekening af

ningen van woningcorporatie Parteon. Maar er blijven genoeg particuliere woningen over. ,,En anders
gaan we ten zuiden van het Marktplein kijken, in de rest van Wormerveer’’, zegt Minnesma.
Het project op Texel werd voorgefinancierd door de ASN-bank. Bij het
Wormerveerse project zal dit waarschijnlijk gebeuren via investeerders als pensioenfondsen. Als deze
klus is geklaard, gaat Urgenda het
nog veel groter aanpakken. Het uiteindelijke doel is 250.000 woningen
in Nederland energieneutraal te
maken.
Minnesma heeft een gesprek gehad
met wethouder Dick Emmer (mi-
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lieu). De gemeente Zaanstad laat
weten geïnteresseerd te zijn in het
initiatief. Minnesma: ,,De gemeente
vindt het belangrijk dat ook mensen
met een kleine beurs controle kunnen houden over hun energiekosten.’’
Al zo’n twintig Wormerveerders
hebben belangstelling getoond. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via wigger.verschoor@urgenda.nl. Meer informatie is te vinden op www.urgenda.nl/energieneutraal. Ook volgen binnenkort
gesprekken met groepen bewoners
om de aanpak uit te leggen.

Gasfornuis
Mensen met een energieneutrale woning doen
meestal hun gasfornuis
weg. Als je je huis niet
meer met aardgas verwarmt, wordt koken op
gas namelijk een dure
hobby. Op zich kost koken
maar 50 euro aan gas per
jaar. Maar ieder huishouden met een gasaansluiting betaalt jaarlijks ook
350 euro voor het gasnet.
Dat valt niet op omdat dit
bedrag in de gasrekening
verwerkt zit, maar het is
dus wel zo. Mensen die
geen gas meer nodig
hebben voor de verwarming, doen het dus
meestal helemaal de deur
uit.

Infraroodpaneel als alternatieve verwarming.
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Urgenda-directeur Marjan Minnesma. foto PR/Ronald van den Heerik

