
 
Bronkhorst, juni 2021 

 

Beste deelnemer aan het project ‘Duurzaam Bronkhorst’, 

 

In de afgelopen periode heeft het bureau OOMAdvies een globale “energie-

duurzaamheid-scan” gemaakt van de woningen van alle deelnemers aan het project 

‘Duurzaam Bronkhorst’. Die scan is vastgelegd in een scanrapport dat elke deelnemer 

persoonlijk heeft gekregen. Vanwege privacy-regels is het scanrapport over uw woning 

verder aan niemand verstrekt.  

 

De projectgroep ‘Duurzaam Bronkhorst’ heeft aan de mensen van bureau OOMadvies 

gevraagd om ook een samengesteld totaaloverzicht te maken van de resultaten van de 

individuele scans, en om aan de projectgroep aanbevelingen te geven voor volgende 

stappen in Bronkhorst. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Scanresultaten panden 

Bronkhorst en aanbevelingen duurzame aanpak” d.d. 19 mei 2021.  

Graag bieden wij u hierbij een gedrukt exemplaar dit rapport aan (een digitale versie is 

te vinden op www.boen.nu).  

Binnenkort bieden we dit rapport ook aan aan de wethouders van de gemeente 

Bronckhorst.  

 

Hoe nu verder?  

Het is uiteraard helemaal uw eigen beslissing of en hoe u zelf verder gaat met 

verduurzamen van uw woning. 

Per email hebben we u op 18 februari j.l. geïnformeerd dat vanuit de gemeente 

Bronckhorst de heer Otto Willemsen beschikbaar is om u te helpen bij uw 

vervolgstappen. Hij kan u ondersteunen bij het ‘lezen’ van uw scanrapport en u kunt met 

hem overleggen over volgende stappen. Otto heeft langjarige ervaring met het 

verduurzamen van woningen en hij kan u pratenderwijs helpen (“sparren”) om voor uzelf 

scherp te krijgen welke verdere stappen u kunt gaan zetten.  

Dit ‘aanbod voor hulp en ondersteuning’ geldt nog steeds; voelt u zich vooral vrij om 

contact op te nemen met Otto (graag voor 1 september a.s.). U kunt met hem onder 

andere bespreken: 

 uw vragen naar aanleiding van het door u persoonlijk ontvangen scan-rapport; 

 aan welke mogelijke maatregelen u zelf denkt, of zou kunnen denken, en wat 

hiervan de effecten en globale kosten zullen zijn;   

 wat de volgende stap is die u wilt nemen, of dat u nu even niets doet; 

 of u zou willen meedoen met collectieve maatregelen - bijvoorbeeld samen met 

enkele buren - zoals isolatie; 

 aan welke ondersteuning of uitleg u behoefte heeft om verder te kunnen met het 
verduurzamen van uw woning. 

U kunt Otto Willemsen per email bereiken op: o.willemsen@bronckhorst.nl  

Ook wie (nog) niet heeft meegedaan aan het project kan Otto benaderen voor 

ondersteuning.  

In verband met de privacy-regels heeft ook Otto geen inzage in uw scanrapport gehad en 

beschikt hij niet over uw telefoonnummer. Hij gaat zorgvuldig met uw informatie om, uw 

informatie wordt alleen voor dit project gebruikt en hij zal deze informatie niet delen met 

derden, ook niet binnen de gemeente.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de projectgroep “Duurzaam Bronkhorst”, 

Gijs Wildeboer (energiecoöperatie BoeN) en Peter Luitjens (BSB) 
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