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Maarten Boele overleden
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Vragen aan wethouder Paalvast

Het VBEL-bestuur kreeg het droevige bericht dat ons lid Maarten Boele op 11 oktober jl. is overleden.
Maarten is vanaf het begin bij de oprichting van VBEL betrokken geweest en is lid geworden.
Maarten was zo gedreven dat hij aan vele projecten deelnam en ook prominent lid was van BADE
(Bewoners Adviesteam De Entree). We wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van
dit verlies.

Naar aanleiding van een artikel in het Streekblad van 3 september 2020 heeft het bestuur een gesprek aangevraagd met wethouder Paalvast. We zijn erg benieuwd naar zijn inzichten en opvattingen. Om het gesprek voor te bereiden, hebben we een lijst gemaakt met de vragen die we aan de
wethouder willen stellen.
We willen u als lid/belangstellende van VBEL graag in de gelegenheid stellen uw vragen toe te voegen
aan de lijst. U kunt uw vragen inleveren bij Jacques van der Meer, voorzitter VBEL
(voorzitter@vbel.org )
Er is nog geen datum vastgesteld voor dit gesprek. Tot het gesprek plaatsvindt, zijn bijdragen welkom.
Bij deze een wat ingekorte lijst met de vragen die als bestuur al hebben:
1. De Transitievisie warmte (TVW) opgesteld door de gemeente Zoetermeer wordt eind 2021
definitief en deze bepaald wanneer welke wijk van het gas afgaat.
1. In welk stadium worden de bewoners van Zoetermeer betrokken bij dit proces?
2. Hoe kunnen we gezamenlijk borgen dat de particuliere woningeigenaren in voldoende mate worden betrokken bij de besluiten die worden genomen?
2. Welke ideeën heeft de wethouder over het krijgen van voldoende betrokkenheid bij vooral
de woningeigenaren?
3. In hoeverre stelt de gemeente eisen aan uniformiteit met betrekking tot het uiterlijk van de
woningen?
4. Gaat de gemeente de particulieren woning eigenaren vragen zich aan te sluiten bij de oplossing van de woningbouw eigenaren zoals de Goede Woning en Vidomes?
5. Is er informatie aanwezig over mogelijke technische oplossingen, bijvoorbeeld met betrekking tot isolatie, inzet van warmte pompen etc. Maar ook de problematiek betreffende het
overschrijden van erfgrenzen door isolatie.
6. In hoeverre staat de gemeente open voor oplossingen waarbij ook na 2040 nog in beperkte
mate aardgas wordt gebruikt.
7. Hoe krijgen we samen voor de particulieren woningeigenaren een min of meer sluitende businesscase, zodat het voor woningeigenaren aantrekkelijk wordt om mee te doen?
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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.

