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1.  Inleiding 
 
De agenda van de Raadscommissie Stad d.d. 10 februari 2020, trok de aandacht van twee 
bewoners uit de wijk Meerzicht van eengezinswoningen in de Waterbuurt, te weten de heren 
Jacques van der Meer en Gerard Hacquebard  
Op die agenda stond een zeer belangrijk en interessant agendapunt, met een bijlage, dat 
o.a. de wijk Meerzicht en met name de Waterbuurt Laagbouw betrof, te weten Agendapunt 5. 
Bijlage 3: Meerzicht & Driemanspolder aardgasvrij Gezamenlijk Energie transitieplan voor 
vastgoed van gemeente en woningcorporaties 2020. Dit is op de site van de Raad via het 
iBabs terug te vinden op die datum en Commissie.  
Naar aanleiding van een mededeling, gedaan bij de behandeling van dit agendapunt, dat er 
op 26 februari 2020, in de Happy Moose, een startbijeenkomst c.q. voorlichtingsavond m.b.t. 
dit onderwerp voor bewoners, van de wijken Meerzicht en Driemanspolder, gepland stond en 
dat belangstellenden zich daarvoor via de website van DEZo konden inschrijven en omdat 
hun inziens niets in de lokale media vermeld stond, werd er door de genoemde HH besloten 
om aan het Bestuur van de Waterbuurtvereniging een verzoek te doen om een informatief 
artikel met oproep via de Nieuwsbrief van de Waterbuurtvereniging te verspreiden. De HH 
waren onder meer tot de conclusie gekomen dat er zich al meer zaken op het gebeid van de 
energietransitie aan het afspelen waren dan menigeen in hun buurtje in de gaten had en 
heeft.  
 
Ca. 50 Waterbuurtgenoten waren bij deze presentatie aanwezig. Er werd onder andere door 
DEZo een, nogal algemene, presentatie gegeven over wat er speelt en welke mogelijkheden 
er zouden zijn om met energietransitie aan de slag te gaan en eigenaren daar profijt van 
konden hebben, m.b.t. ondersteuning in praktische en financiële zin.  
Daar kwam aan de orde dat er op 10 maart 2020 een vervolg informatieavond, in het 
gebouw de OASE, georganiseerd zou worden, maar dan specifiek voor bewoners van de 
wijk Meerzicht. Ook hier was een behoorlijke opkomst van Waterbuurtgenoten.  
Eén van de conclusies van deze laatste info avond was dat het uitermate belangrijk zou zijn 
om de bewoners van de Waterbuurt Laagbouw op de geplande Algemene Leden 
Vergadering van de Waterbuurtvereniging,14 april 2020, hierover nader te informeren. 
Dit onder andere ingegeven door de presentatie van DEZo dat collectieve te nemen 
maatregelen voordeliger kunnen uitpakken dan individuele te nemen maatregelen. De 
eventuele investeringen die de maatregelen zouden kosten zouden daardoor geringer 
uitpakken, aldus DEZo. 
Zo werd er aan het bestuur van de Waterbuurtvereniging een verzoek gedaan om in hun 
informatiebulletin, Het Spraakwater, een artikel op te nemen over de te verwachten 
energietransitie . 
Dit alles heeft ertoe geleid dat er diverse buurtbewoners zich hebben aangemeld om, met de 
initiatiefnemers, te onderzoeken en te verkennen of er een verenigingsstructuur voor 
energietransitie op te richten is. 
Besloten is daarbij om door middel van een Plan van Aanpak (PVA) het één en ander in 
werking te stellen. Dit PVA is een gegronde uitvalsbasis om tot een mogelijk succes voor een 
Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen (VBEL) te komen. Ook 
dient dit PVA gezien te worden als een beleidsnotitie om met dit initiatief tot een zo groot 
mogelijk succes te komen. 
Van groot belang om te slagen zal ook de samenwerking met diverse partners zijn. 
In het hoofdstuk Samenwerkingspartners zal daar nader op ingegaan worden. 
Die gehele bijlage 3 van dit agendapunt is vinden op de Website www.vbel.org van de op te 
richten Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen (VBEL). 

http://www.vbel.org/
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2. Doelstelling 
 
De doelstelling, van de initiatiefnemers, is om te komen tot een vereniging, zonder 
winstoogmerk,  van belanghebbenden bewoners van de Waterbuurt Laagbouw (VBEL), zo 
mogelijk in samenwerking met diverse partijen, zie hoofdstuk Samenwerking partners, met 
het uiteindelijke resultaat: 
● een zorgvuldig, optimaal en zo financieel voordelige omschakeling van aardgas naar een   
   andere vorm van energiebronnen.  
Daarbij gebruikmakend van eventuele subsidies, waardoor financiering zo goedkoop 
mogelijk kan uitpakken. 
Om dit te bereiken worden alle bewoners van de Waterbuurt Laagbouw benaderd en 
geïnformeerd. De wijze waarop wordt in hoofdstuk Middelen nader uiteengezet. 
Het argument om zowel eigenaren als huurders te laten deelnemen aan de op te richten 
VBEL is gelegen in het feit dat de Waterbuurt Laagbouw niet eenduidig van opbouw en 
samenstelling is. In hoofdstuk Wijksamenstelling zal daar nader op ingegaan worden  
 
Deelname  
Zoals hierboven aangegeven kunnen deelnemers aan de VBEL zijn:  
●eigenaren van woningen in de Waterbuurt Laagbouw en huurders. 
De wijze waarop en onder welke voorwaarden bewoners lid kunnen worden zal in het 
hoofdstuk Organisatie nader uiteengezet worden. Ook hoe en met welke middelen getracht 
zal worden om de bewoners over de doelstelling van de VBEL  te bereiken zal in hoofdstuk 
Middelen uiteengezet worden. 
Om een en ander te bereiken zal er een formele organisatie opgericht moeten worden die, 
mogelijkerwijze met een officiële status, de aangesloten wijkbewoners kan gaan 
vertegenwoordigen. Nadere regelgeving zal in hoofdstuk Organisatie verwoord worden. 
 
3. Organisatie  
 
Er zijn naast de initiatiefnemers al een aantal belangstellende buurtbewoners die zich 
gemeld hebben. 
Afgesproken is om voor VBEL een bestuur samen te stellen uit minimaal 5 personen.  
Voor een goede en juridisch mogelijke onderbouwing van dit initiatief dient dit ondersteunt te 
worden met Statuten en indien wenselijk/noodzakelijk met Huishoudelijk Reglementen. 
In de Statuten en Huishoudelijke Reglementen zal aangegeven worden hoe en onder welke 
voorwaarden eigenaren en huurders lid kunnen worden van de VBEL.  

 
4. Middelen 
 
Om de doelstelling te verwezenlijken wordt onderzocht welke middelen hiertoe kunnen 
bijdragen, zoals: 

 
● Eigen website: 
De VBEL-organisatie heeft al de beschikking over een eigen Website WWW.VBEL.Org in de 
lucht.  
Op die website zijn de doelstelling zeer duidelijk tot uitdrukking gebracht. 
Het ontwerp is veilig en voldoet aan privacywetgeving indien personen zich 
aanmelden/registreren, om gebruik te kunnen maken van specifieke informatie, die alleen 
voor leden en/of geïnteresseerden bedoeld zijn.  

http://www.vbel.org/
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Het e.e.a. is verwezenlijkt doordat een van de bestuursleden een professioneel Webmaster 
is en deze taak op zich genomen heeft.  
Hij/zij dient zich aan ontwerp voorschriften te houden en te onderzoeken hoe een website te 
ontwerpen en te beheren is. 
Gebruikmaken van de website zal nader omschreven worden. 
Buitenstaanders, dat zijn geïnteresseerden van buiten de Waterbuurt Laagbouw kunnen 
onder bijzondere omstandigheden/afspraken als grote uitzondering toegang krijgen in het 
afgeschermde deel van de website.  
Dit zal geval per geval beoordeeld dienen te worden om daarover een besluit te kunnen 
nemen. 
 
● Eigen mailadressen bestand opbouwen 
Om een eigen mailadressen bestand op te kunnen bouwen zou gebruik gemaakt kunnen 
worden onder bepaalde voorwaarden van het adressenbestand van de 
Waterbuurtvereniging. Te denken valt om voorlopig onder de “vleugels” van de 
Waterbuurtvereniging (WABU) Nieuwsbrieven te verspreiden. Er zullen voorstellen gemaakt 
worden om tot nadere afspraken te komen over een voorlopige “samenwerking”.  
Ook met betrekking tot gebruik van de vergaderruimte en de aanwezige apparatuur. 
Tevens zal er een voorstel gedaan worden voor “samenwerking” om tijdelijk via hun 
mailbestand huurders bij de ontwikkelingen rondom ons streven te betrekken, omdat daarna 
door aanmeldingen van huurders bij de VBEL hun mailadres bij de VBEL ter beschikking 
komen. 
 
● Nieuwsbrieven 
Indien er tot afspraken gekomen kan worden met zowel WABU als BCWABUL zullen 
Nieuwsbrieven in eerste instantie via hun mailadressen door hen verspreid worden. 
Wanneer er door aanmeldingen ten gevolge van de vragen in de Nieuwsbrieven een eigen 
mailadressen bestand is opgebouwd zal alle informatie via het mailbestand van de VBEL 
geschieden. Het gebruik van die mailadressen zal dan ook moeten voldoen aan de 
privacywetgeving en AVG. 
 
● Enquêtes 
Enquêtes die worden gehouden zullen in principe op dezelfde wijze geschieden zoals bij 
Ad.2. en Ad.3. staat beschreven. 
  
● Flyers / persoonlijke benadering 
Om informatie te verspreiden kan er ook gebruik gemaakt worden van flyers. Meestal zal dat 
gebeuren als het een zeer specifiek onderwerp betreft. 
Ook kunnen deze gebruikt worden als een enquête om die door middel van persoonlijke 
aanreiken en ophalen nader met buurbewoners in contact te komen. Dit kan een effectief 
middel zijn om op maat een overzicht te krijgen van hoe bijvoorbeeld de verdeling 
eigendom/huur per straat is. Ook welke maatregelen bewoners reeds genomen hebben 
bijvoorbeeld: zonnepanelen, warmtepomp, isolatie etc. 
Dit middel is ook noodzakelijk omdat er nog steeds bewoners zijn die geen internet hebben 
en dus alleen op deze manier geïnformeerd kunnen worden. 
 
● Artikelen in (Wijk)bladen  
In het kader van de afspraken met de WABU is het mogelijk om in het Spraakwater artikelen 
te laten opnemen over de activiteiten van VBEL. 
Daarnaast kan, indien daartoe besloten wordt, in breder verband, dus buiten de Waterbuurt 
Laagbouw, bekendheid geven worden aan de activiteiten van VBEL onder andere via het 
Streekblad en regio nieuws van het AD. 
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● Informatie verzamelen/inwinnen 
Het kan van zeer groot belang zijn om informatie te gaan inwinnen bij reeds uitgevoerde 
transitieprojecten. Dit om inzicht te verkrijgen over allerlei zaken met betrekking tot het 
verloop van het proces als de ondervonden problemen en oplossingen, aangezien er ook 
dezelfde woningen gebouwd zijn op andere locaties dan Zoetermeer. 
 
● Financiën 
Om de VBEL officieel te kunnen oprichten is een gang naar de Notaris nodig om een 
Statuten Akte te laten passeren en zijn er financiën voor nodig. 
Ook de verplichte inschrijving bij de KvK is niet gratis. 
Om financieel de VBEL te kunnen organiseren zal er financiële middelen aan te pas komen. 
Dit is nodig om de website te registreren en te onderhouden. Wanneer er fysiek met flyers 
gewerkt gaat worden zal daar geld voor moeten zijn. 
Om deze financiën te bewerkstelligen zijn daar verschillende mogelijkheden toe: 

1. Via een bijdrage van aangemelde leden, die een soort bekostigingsbijdrage per jaar 
betalen. In de Statuten en Huishoudelijk Reglement moet daar dan het e.e.a. worden 
vastgelegd. 

2. Via fondswerving/subsidie aan te vragen bij de gemeente. Dit om het eerste jaar te 
overbruggen. 

 
5. “Samenwerkingspartners” 
 
Met partners wordt bedoeld die instanties waarmee we tijdens de opstart en mogelijk daarna 
samen te werken om invulling te geven aan het streven tot oprichting van een VBEL Maar 
ook daarna om zaken nader op de rails te krijgen, zoals ook in hoofdstuk Doelstelling staat 
verwoord en dus te realiseren. 
Wie rekenen we tot op dit moment tot deze categorie? 
 
● De Waterbuurtvereniging, met name tijdens de opstartfase; 
● De Bewonerscommissie Waterbuurt Laagbouw, met name tijdens de opstartfase; 
● De gemeente Zoetermeer; 
● DEZo; 
● Reimarkt; 
● Woningbouwcorporatie Vidomes; 
● Huurdersraad Vidomes;   
● Stichting DuurSamen. 
 
6. Verantwoording 
 
Verantwoording van de bestuursleden ligt vast in de Statuten dan wel de Huishoudelijke 
Reglementen. Hierin staan ook de taken opgenomen. 
Verantwoording naar zowel leden, geïnteresseerden, zal regelmatig via Nieuwsbrieven 
geschieden. En volgens Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
Indien samenwerkingspartners daarom vragen zal telkenmale verantwoording dan wel 
terugkoppeling plaatsvinden. 
Eén en ander kan ook bij gemaakte afspraken vermeld worden. 
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7. Wijksamenstelling/ type woningen 
 
Meerzicht bestaat uit diverse deel wijken, de Waterbuurt is er daar één van en bestaat uit 
diverse woningentypen en gebouwen: flatgebouwen, 4 stuks, een school, een 
kinderopvang/buurtruimte, twee of meer transformatorhuisjes, een tandartscentrum, een 
tankstation en een zweminstituut. 
Verder diverse typen eengezinswoningen de Waterbuurt Laagbouw genoemd. Deze bestaat 
uit: vrijstaande villa’s, twee onder een kap, meerdere onder een kap, 4 gelijkvloers 
bungalows en meerdere rijtjes. 
De Waterbuurt Laagbouw is te verdelen in z.g. “Philipswoningen” en niet “Philipswoningen”. 
Alle gebouwen die buiten deze categorie vallen niet onder de activiteit van de VBEL, maar 
zullen wel vallen onder de energietransitie van de wijk Meerzicht. 
De categorie niet “Philipswoningen” zijn onder te verdelen in losstaande villa’s, twee en 
meerdere onder één kap, floriant woningen en gelijkvloerse bungalows. 
Deze categorie staan aan de west- en zuidkant van de Waterbuurt Laagbouw respectievelijk 
aan het Leiwater, Kromwater en Korfwater. 
De” Philipswoningen” zijn weer te verdelen in diverse typen, te weten: 
● Type A  Symmetrische kap 
● Type B  Hoge voorgevel 
● Type C  Hoge achtergevel 
● Type D  Symmetrische kap doorgetrokken aan de voorzijde 
● Type E  Hoge achtergevel kap doorgetrokken aan voorzijde. 
 
De “Philipswoningen” bestaan uit blokjes van alleen eigendom en van eigendom/huur door 
en naast elkaar. 
Per blok (“water”) zal er dan ook een inventarisatie moeten plaatsvinden. 
Tevens moet deze inventarisatie op maat geschieden dat wil zeggen welke 
energiebesparende maatregelen zijn er reeds per woning uitgevoerd. 
Zoals dak/gevel/vloerisolatie, dubbel glas, zonnepanelen, vloerverwarming, zonneboiler, etc. 
Ook bevatten woningen dakkapellen en hoe is e.a.  t.o.v. de zon gebouwd. 
Deze inventarisatie is het beste te maken met een lijst per “water”. 
Mogelijk is per “water” een foto van de bloksituatie te maken. 
Verder zijn er met en zonder dakkapellen en/of zonnepanelen  
Rijtjes staan noord-zuid; oost-west; zuid-noord of west-oost afhankelijk van de voordeur. 
Per straat dient een inventarisatie op maat gemaakt te worden met eventueel een foto van 
de straat. 
 
Volgens gemeentelijke opgave bestaat de waterbuurt Laagbouw uit 524 laagbouwwoningen. 
Daarvan zouden er 362 van eigenaren zijn en dus 162 huurwoningen. 
 
Volgens ingewijde zou er zowel in Hoorn als in Huizen als in Son als in Roosendaal 
gelijkluidende woningen door Philips gebouwd zijn omstreeks dezelfde tijd als de onze. 
 
10.  Slotwoord 
 
Om de doelstelling van dit PVA/ Beleidsnotitie, zoals in hoofdstuk 2 staat vermeld, te 
verwezenlijken zal er een langdurig maar zeer nauwkeurig proces aan ten grondslag moeten 
liggen. Hierbij dient snelheid ondergeschikt te zijn aan zorgvuldigheid.  
Met andere woorden zorgvuldigheid is leidend en geduld is een schone zaak. 
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Onderzoek naar de meest optimale situatie is dan ook onontbeerlijk. Daarbij kunnen 
gedegen adviezen van genoemde samenwerkingspartners en eventuele andere 
buitenstaanders een goede bijdrage leveren aan het fundament voor een standvastige en 
serieuze VBEL.  
Daarnaast zal een volhoudende instelling van betrokkenen een waarborg tot succes kunnen 
zijn. Het accepteren van teleurstellingen zal onderdeel van het proces zijn, maar een 
stimulans moeten zijn om door te gaan. 
 
 
VBEL: 
Website:  WWW.vbel.org  
Contact:    info@vbel.org  
 
Correspondentieadres:  
 
Voorzitter:      
Jacques van der Meer      
E-Mail:     voorzitter@vbel.org        
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