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Nieuwsbrief 2020-1, oktober 2020 
 

1 Welkom 
Dit is de eerste nieuwsbrief van VBEL voor leden en belangstellenden. Fijn dat u zich hebt aangemeld, 
zodat we u kunnen informeren over de ingrijpende energietransitie waar we de komende jaren mee 
te maken hebben. We streven ernaar dat u minimaal elke maand iets van ons hoort via een 
nieuwsbrief. 

2 Waarom doen we dit ook alweer 
De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2040 aardgasvrij te zijn. 
Meerzicht (onder andere de Waterbuurt) hoort bij de eerste wijken om van het aardgas af te gaan. 
Uiterlijk eind 2021 besluit de gemeente over de aanpak voor Meerzicht.  

Uitvoering van dit plan vraagt dure en complexe aanpassingen aan uw woning, zowel binnen als 
buiten. Mogelijk verandert hierdoor het uiterlijk van de buurt. We moeten erop letten dat straks de 
woningeigenaren betrokken worden bij de besluitvorming door de gemeente. 

Samen kunnen we de regie in eigen hand houden. We behartigen de belangen van de bewoners van 
de Waterbuurt bij Gemeente en overige instanties. 

• We zoeken samen naar de beste oplossing en financiering inclusief subsidies, zodat het voor 
iedereen betaalbaar is. 

• We zoeken samen betrouwbare leveranciers, zodat het werk goed wordt uitgevoerd en u 
niet te veel betaalt. 

• We zoeken samen naar oplossingen ten aanzien van het uiterlijk van onze buurt. 
Waarschijnlijk is isolatie aan de buitenkant van onze woningen nodig. 

3 Betalen contributie voor het lidmaatschap 
Enkele leden hebben gevraagd hoe ze de contributie kunnen betalen. Binnenkort ontvangt u via de 
mail een factuur van de penningmeester.  

4 Vacatures 
We hebben goede hoop de vacature voor secretaris op korte termijn te kunnen oplossen. 

We zoeken nog leden voor een kascommissie. Als u ons daarbij wil helpen, verzoeken we u contact 
op te nemen met de penningmeester via penningmeester@vbel.org  

5 Voortgang bestuur 
We willen u graag in elke nieuwsbrief een kort overzicht geven van wat het bestuur aan het doen is 
voor de vereniging. 

De afgelopen tijd hebben we de volgende zaken geregeld: 

• De vereniging is formeel opgericht bij de notaris 

• Alle zaken rondom financiële aspecten zijn klaar of in gang gezet. 

http://www.vbel.org/
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• Er is een website gerealiseerd en daarnaast nog andere IT-hulpmiddelen om voldoende 
professioneel te kunnen samenwerken. We werken nog aan een beheerplan. 

• We zijn bezig om samenwerkingsverbanden aan te gaan met onder andere de Gemeente 
Zoetermeer, Dezo en DuurSamen. 

• We zijn bezig om een archief aan te leggen met kennisdocumenten. 

De komende maand gaan we het volgende doen: 

• Ledenwerving 

• Facturatie opzetten voor de contributie 

• Contacten leggen met de Gemeente Zoetermeer 

• Verder afstemmen met DuurSamen en Dezo over samenwerking 

• Communicatie met de leden opzetten  

6 Hulp gevraagd 
Onze ledenwerving loopt op dit moment via de Waterbuurtvereniging. Zij hebben op ons verzoek 
een brief aan alle buurtbewoners verspreid via de mail. Vanwege de privacywetgeving is het niet 
toegestaan dat de Waterbuurtvereniging zijn ledenbestand met ons deelt. 

Op dit moment is het allerbelangrijkste voor VBEL om met zoveel mogelijk buurtbewoners direct 
contact te hebben. Omdat voor elkaar te krijgen, hebben we als bestuur een verzoek aan u: 

Wilt u ons helpen door het bijgevoegde bericht onder de aandacht te brengen bij buurtgenoten 
(Waterbuurt, laagbouw)? 

U kunt bijvoorbeeld met buurtgenoten in gesprek gaan over de energietransitie of bijgevoegd bericht 
via een mail verder verspreiden. 

7 Contactgegevens 
Voor alle vragen over de vereniging, kunt u een mail sturen naar info@vbel.org  

Op de VBEL-website (www.vbel.org ) staan de telefoonnummers van de bestuursleden op de pagina 
Over Ons. 
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