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Moerwijkers werken ideeën uit tot acties om hun
wijk te verduurzamen
Den Haag 5 november 2019 - Buurtteam Energierijk Moerwijk bracht tijdens de

buurtbijeenkomst Energierijk Moerwijk op maandag 4 november hun buurtgenoten bij elkaar.

Tijdens deze bijeenkomst over de energietransitie gingen bewoners aan de slag met diverse

onderwerpen, zoals een plan voor groene balkons, koken op inductie of het aanpakken van de

schimmelproblemen waar de wijk mee kampt.

Buurtbewoners werkten tijdens de door Energierijk Moerwijk en Duurzaam Den Haag

georganiseerde bijeenkomst hun ideeën uit tot acties. Een greep uit deze acties is het zelf

opleiden van vocht- en schimmelcoaches, het opzetten van vergroeningsacties voor portiekflats

of mensen laten ervaren hoe makkelijk het is om op inductie te koken om zo hun vooroordelen

weg te nemen.
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Uiterlijk in 2021 moet Den Haag voor elke wijk aangeven welke keuzes gemaakt worden voor de

warmtevoorziening van de toekomst en wordt besloten hoe de energietransitie in de buurten er

uit gaat zien. Woningen moeten verduurzamen in de overgang naar een aardgasvrije en CO₂-

neutrale toekomst. Voor Moerwijk gaat het om ruim 20.000 inwoners, waarvan veel mensen

huren van de sociale woningbouwcorporaties.

Al ruim anderhalf jaar komt het buurtteam Energierijk Moerwijk maandelijks bij elkaar om

activiteiten te organiseren en te ondersteunen die de buurt groener maken en die de bewoners

voorbereiden op een aardgasvrije buurt. Samen met Duurzaam Den Haag is er een pilot

plafondverwarming in Team Heeswijk geweest en is de Moerwijk Coöperatie opgericht. Deze

acties vinden hun oorsprong in de grote wijkbijeenkomst Energierijk Moerwijk op 5 november

2018. Hier werden bewoners gevraagd naar hun ideeën voor een mooiere buurt. Veel van deze

ideeën zijn dus inmiddels gerealiseerd! 
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Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die mensen ondersteunt die met elkaar hun huis, bedrijf of
omgeving verduurzamen. De focus ligt daarbij op maatregelen voor energiebesparing, het opwekken van
schone energie en meer groen. Initiatieven van bewoners en ondernemers zijn voor ons altijd leidend, want
mensen geven vorm aan een duurzame stad. Dat is Haagse Krach. Door hen met elkaar te verbinden, en met
de gemeente, bedrijven, corporaties en andere partners, vergroten we hun impact.

Johan Apeldoorn, lid van buurtteam Energierijk Moerwijk: ‘Het was een ontzettend mooie

avond. Ik heb heel veel verschillende ideeën gehoord waar we echt wat mee kunnen en die een

positieve invloed op de wijk gaan hebben. We kunnen niet wachten om ermee aan de slag te

gaan!'

Deelnemers waren na afloop erg te spreken over de bijeenkomst: ‘Er was heel veel energie,

mensen waren optimistisch, maar ook realistisch. Het gevoel dat het anders kan en dat we zelf

verandering teweeg kunnen brengen overheerste.’ .

Lennart van der Linde, projectleider bij Duurzaam Den Haag en buurtman in Moerwijk-Oost:

‘Het was een mooie, levendige avond met veel concrete voorstellen voor een duurzamer

Moerwijk. Het buurtteam gaat de komende maanden aan de slag met de uitwerking. En het

buurtteam is heel blij met de versterking van een paar nieuwe actieve buurtbewoners!’

Nieuwe Energie en Groen in de Buurt 

Moerwijk-Oost is een van de drie buurten waar stichting Duurzaam Den Haag aan het project

Nieuwe Energie en Groen in de Buurt werkt. De stichting ondersteunt een team van bewoners

(in deze buurt is dat Energierijk Moerwijk), dat werkt aan een wijkplan om hun buurt

aardgasvrij en groen te maken met de wensen en behoeften van de buurtbewoners als

uitgangspunt.
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cas van der Graaf, Communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag, cas@duurzaamdenhaag.nl of 06 316 406 56.
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