
Duurzaam Bronkhorst:  

Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 6 

[24 december 2021] 
 

Beste deelnemer aan het project 'Duurzaam Bronkhorst', 

 

In aansluiting op onze voorgaande Nieuwsbrieven praat de projectgroep u in deze 6e 

email bij over de ontwikkelingen sinds februari 2021.   

Eerdere Nieuwsbrieven over Duurzaam Bronkhorst kunt u hier (klik) nalezen op de 

website van BoeN. 

 

Nu de energieprijzen 'de pan uit rijzen' is er extra reden om u nader te berichten over de 

voortgang en de stand van zaken van ons project.  

'Duurzaam Bronkhorst' is er immers op gericht om de deelnemers te helpen om hun 

woning energiezuinig te maken. Bijkomende voordelen zijn dat uw 

woning comfortabeler wordt, én dat uw energierekening daalt; en met name dat 

laatste voordeel wordt bij de stijgende energieprijzen steeds belangrijker. 

Aan de slag met isoleren, dus!    

 

1) Zelf aan de slag met isoleren 

Het plannen en uitvoeren van isolatie van uw woning hoeft u niet alleen te doen.   

In onze vorige Nieuwsbrief (nr. 5 van 18 februari 2021, zie onder deze email) berichtten 

wij u dat via de gemeente Bronckhorst een adviseur/helper voor alle Bronkhorsters 

beschikbaar is: de heer Otto Willemsen. Hij heeft een jarenlange ervaring in 

energiebesparingprojecten, en hij heeft flink wat tijd beschikbaar voor ons project 

Duurzaam Bronkhorst.  

Inmiddels hebben 20 deelnemers aan ons project contact gezocht en gehad met Otto 

Willemsen. Hij heeft die deelnemers waar mogelijk geholpen bij het organiseren van het 

isoleren van hun woning. 

 

Maar: 27 deelnemers aan het project hebben tot nu toe nog geen contact gezocht met 

Otto Willemsen.  

Dat kan natuurlijk zijn omdat u het zelf wel zonder hulp en advies kunt, maar het kan 

ook zijn dat dit er tot nu toe 'niet van gekomen is'.  

Echter: alleen al de inmiddels fors gestegen energieprijzen zijn reden genoeg om er nu 

tóch maar aan te gaan beginnen.  

Het goede nieuws voor deze deelnemers is dat Otto Willemsen nog steeds beschikbaar 

is. Hij is graag bereid om aan de hand van het energiescan-rapport over uw woning 

samen met u een plan van aanpak te maken.  

U kunt Otto bereiken door hem een email te sturen op: O.Willemsen@bronckhorst.nl. 

 

2) Collectief maatregelen uitvoeren?  

Voor sommige isolerende maatregelen kan het handig en goedkoper zijn om die samen 

met andere deelnemers te organiseren, dus collectief. Denk bv aan 'kieren dichten', dat 

moet in elke woning gebeuren.  

De projectgroep wil op 18 januari a.s. bespreken of en welke collectieve acties 

gestart kunnen worden.  

Tot nu toe hebben 7 deelnemers aangegeven wel voor een collectieve aanpak van 

sommige maatregelen te voelen.  

>> Heeft u ook interesse in de collectieve aanpak van sommige maatregelen, geeft u dat 

dan s.v.p. per email door aan Otto Willemsen op O.Willemsen@bronckhorst.nl; ook graag 

aangeven aan welke maatregelen u daarvoor denkt. 

Hij ontvangt uw opgave graag uiterlijk 15 januari a.s., zodat dat projectgroep de 

verzamelde opgaven op 18 januari a.s. kan bespreken. 
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3) Kansen voor verduurzaming Bronkhorster woningen 

De adviseurs van Bureau Oom Advies hebben in Bronkhorst 47 monumentale panden 

individueel bezocht en van een realistisch energieadvies voorzien. Iedere deelnemer 

kreeg daarover een eigen specifiek rapport.  

Daarnaast maakte het Bureau een overkoepelend rapport dat inzicht geeft in de staat 

van alle Bronkhorster panden en wat er kan worden gedaan aan verduurzaming en 

energiebesparing. De panden zijn allemaal erg verschillend maar overal valt toch nog 

wat  “besparings-winst” te boeken. Ook al denk je dat je al veel hebt gedaan. Er blijkt 

altijd nog ruimte om bijvoorbeeld kieren te dichten, enkel glas te vervangen en verder te 

isoleren. Ook liggen er kansen om zaken collectief op te pakken zoals gezamenlijke 

inkoop en uitvoering. Daarnaast  is er de wens voor een eenvoudiger 

vergunningenproces met inzicht in wat wel en wat niet haalbaar is in een monument. 

Duidelijkheid en inzicht zijn belangrijk, vooral als je als bewoner plannen maakt en de 

stap wilt zetten naar energiebesparing en comfort verhoging. 

Dit rapport geeft overzicht en inzicht in de Bronkhorster situatie en de kansen voor 

verduurzaming; het rapport is hier (klik) in te zien op de website van BoeN.   

Namens het projectteam Duurzaam Bronkhorst hebben Gijs Wildeboer (BoeN) en Peter 

Luitjens (BSB) het overall-rapport in juni 2021 overhandigd aan de Wethouders Willem 

Buunk en Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst. De aanbevelingen uit het 

aangeboden rapport zijn door de wethouders meegenomen in de 'Transitievisie Warmte' 

van de gemeente Bronckhorst, die recent is vastgesteld. De wethouders zegden toe dat 

ze intern gaan kijken hoe ze meer duidelijkheid en inzicht kunnen geven in het 

vergunningenproces voor energiemaatregelen aan en in monumenten. Wat kan wel en 

wat mag niet en hoe kunnen we werken aan het vasthouden en het waar mogelijk 

verbeteren van de kwaliteit van de monumentale panden in het stadje Bronkhorst? 

 

Wij wensen u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling,  

namens de projectgroep 'Duurzaam Bronkhorst', 

Gijs Wildeboer (BoeN), 

Frank van Heijst (BoeN),  

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