
Duurzaam Bronkhorst:  

Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 5 

[18 februari 2021] 
 

Beste deelnemer aan het project 'Duurzaam Bronkhorst', 

  

In aansluiting op onze voorgaande Nieuwsbrieven praat de projectgroep u in deze 5e 

email bij over de ontwikkelingen sinds eind oktober 2020. 

  

1) Uitbreiding projectgroep 

De gemeente Bronckhorst is enthousiast over het project Duurzaam Bronkhorst en heeft 

besloten om daaraan intensiever te gaan meedoen. Daarom is de heer Otto Willemsen 

van de gemeente sinds kort lid van onze projectgroep. Zoals voor alle projectgroepleden 

geldt zal ook Otto Willemsen de persoonlijke gegevens die hij in het kader van dit project 

te zien krijgt niet buiten het project gebruiken; de gemeente-organisatie krijgt uw 

gegevens dus niet. 

De projectgroep is blij met deze versterking, want Otto Willemsen heeft een jarenlange 

ervaring in energiebesparingprojecten, en hij heeft flink wat tijd beschikbaar voor ons 

project Duurzaam Bronkhorst (zie ook verderop onder punt 4).  

  

2) De scanrapporten 

De huisbezoeken van bureau Oom Advies zijn allemaal geweest.  Eind januari j.l. heeft 

het bureau het laatste scanrapport verstuurd aan de betreffende pandbeheerder (de 

Kapel). Als gevolg van corona-perikelen heeft deze operatie helaas veel langer moeten 

duren dan we vooraf gepland hadden. 

Totaal zijn er nu 47 panden onderzocht op verduurzamingsmogelijkheden.  

  

3) Overzicht van heel Bronkhorst 

Naast scanrapporten per woning maakt bureau Oom Advies ook een rapport dat een 

samenvattend overzicht geeft van alle scanresultaten in Bronkhorst, maar niet 

herleidbaar tot individuele gebouwen. Op basis van dat rapport verwacht de projectgroep 

te kunnen onderzoeken of er ruimte is voor collectieve gezamenlijke energiebesparende 

maatregelen. Dat samenvattende rapport verwachten wij eind februari a.s. te ontvangen. 

  

4) Hoe verder bij uzelf? 

U heeft nu een scanrapport waarin staat welke energiebesparende maatregelen mogelijk 

zijn in en aan uw huis. De volgende stap is aan u, maar de projectgroep kan zich 

voorstellen dat u daarbij best wat hulp kunt gebruiken.  

Daarom gaat - namens de projectgroep - Otto Willemsen alle deelnemers persoonlijk 

telefonisch benaderen en zijn hulp aanbieden. Otto hoopt in dat gesprek met u te horen 

wat de volgende stappen zijn die u zou willen zetten, en of u behoefte heeft aan 

ondersteuning en hulp daarbij. 

Vanzelfsprekend bepaalt u zelf of u van dat hulpaanbod gebruik maakt. U bepaalt 

ook zelf of u aan Otto Willemsen inzage wilt geven in uw scanrapport, zodat hij u 

gerichter kan helpen/ondersteunen. 

De hulp van Otto Willemsen is voor u kosteloos; deze hulp wordt u aangeboden door de 

gemeente Bronckhorst. Maar, zoals hierboven al aangegeven, uw persoonlijke gegevens 

gaan niet naar de gemeente-organisatie. 

  

Om deze telefoongesprekken mogelijk te maken verstrekken wij uw naam en emailadres 

aan Otto Willemsen, zodat hij contact met u kan maken. Wij gaan ervan uit dat u 

daarmee instemt. Zo niet, dan kunt u dat aan hem aangeven; dan zal hij uw persoonlijke 

gegevens weer schrappen. 

       

Met vriendelijke groet,  

namens de Projectgroep 'Duurzaam Bronkhorst', 

Frank van Heijst  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Samenstelling Projectgroep Duurzaam Bronkhorst: 

Marian van Deurzen, Roland Bus, Tom Pegels (allen provincie Gelderland), Otto 

Willemsen (gemeente Bronckhorst), Peter Luitjens (namens de BSB), Gijs Wildeboer en 

Frank van Heijst (BoeN)   
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