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Verslag klimaatcafé 7 september 2022 
 

'Niemand in de kou, wat doen we in Wageningen?' Hoe kunnen we initiatieven bundelen 

en meer effectief zijn? Hoe gaan we het 'Energiegeld delen fonds’ vullen?  

 

Leida v.d. Berg legt uit dat de klimaatcafe’s niet alleen over 
klimaat gaan: we gaan uit van de donut economie van Kate 
Raworth, waarin armoede ook een belangrijk onderwerp is.  
 
 
1. Robin Smale (gemeente Wageningen) 
 
Wat is energiearmoede; er zijn 3 dimensies? 

1. de betaalbaarheid van energie; 
2. de energetische kwaliteit van het huis; 
3. de keuze en mogelijkheid hebben om mee te 

kunnen doen aan de energietransitie. 
 
Daaruit volgen 3 indicatoren 

I. laag inkomen 
II. hoge energiekosten 

III. huis met relatief lage energiekwaliteit 
NB: Vergeet onderconsumptie van energie niet: verborgen energiearmoede 

 
Een op de 20 huishoudens in Wageningen heeft energiearmoede, dat is 5%, ca 1000 a 2000 
inwoners. De meeste mensen met energiearmoede in Wageningen wonen in een 
corporatiewoning (68%), 8% in koopwoningen en 6% overige huur of onbekend, 
 
Bouwjaar van de woning is bij de helft 1950-1975, kwart van vóór 1950. Vaak zijn de bewoners 
met pensioen, in de bijstand, of maken gebruik van andere sociale voorziening.  
Bij deze groep gaat 20-30% van het besteedbaar inkomen naar energie, tegenwoordig zal dat 
waarschijnlijk nog meer zijn (50%). Er is geen prognose waar het heen gaat dit jaar.  
(NB Idealis valt buiten de getallen van de gemeente.) 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Donut_(economisch_model)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donut_(economisch_model)
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Het energieloket van de gemeente was oorspronkelijke gericht op particuliere huiseigenaren, 
maar nu ook op huurders en VVE’s. 
Het grootste probleem is dat mensen geen geld hebben om dingen aan te schaffen voor hun 
energievoorziening, als ze er al over zouden kunnen nadenken, 
 
Hoe past de gemeente energiearmoede aan? 
Vier lijnen: 

1. Maatregelen: tochtstrips, LEDlampen 
Tochtbusters plus: Klusteam, tot 2 uur per adres, tot 150 euro aan energiebesparende 
materialen, Thuisbezoek op aanvraag, Straataanpak 

2. Isolatie: versnellen 
3. Compensatie: Energietoeslag 
4. Ingrijpen bij schrijnende gevallen. 

 
Tochtbusters plus wordt uitgebreid 
Julianastraat is succesvol geweest: daar is men op afgegaan op initiatief van een inwoner, 40 van 
de 75 woningen deden uiteindelijk mee. 
Dit wordt voortgezet in 10 andere straten. 
Ook geeft de gemeente korting op een energiezuinige koelkast. Dat is € 90, voor minima zelfs € 
250. 
 
Activiteiten in buurthuizen: 
Samenwerking tussen Solidez, Energieloket, Woningstichting en gemeente: 

•  Energieke inloop in buurthuizen 
•  Bijeenkomsten en workshops 

 
Er is een website aangemaakt voor alle maatregelen: www.wageningenduurzaam.nl/energie-voor-
iedereen 
 
Er is nog veel te doen 

• Energiecoaches 
• Ontzorgen voor woningeigenaren 
• Aanbod en communicatie voor specifieke doelgroepen: studenten, statushouders, 

huurders in de vrije sector, … 
 

Ook druk achter de schermen… 
•   Afstemming en samenwerking met sociale partners   

 
Aan de slag: 
Als je hulp nodig hebt… 
Of als je wil helpen… 

• als Tochtbuster 
• als energiecoach 
• als ambassadeur voor jouw straat of buurt 

Meld je bij het Energieloket! 
E-mail: vraag@energieloket-wageningen.nl 
Tel.: 0317 492 801 
www.wageningenwoontduurzaam.nl   

http://www.wageningenduurzaam.nl/energie-voor-iedereen
http://www.wageningenduurzaam.nl/energie-voor-iedereen
http://www.wageningenwoontduurzaam.nl/
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Vragen: 
- Heeft een energiecoach ook verbinding met de andere onderwerpen als hij/zij die tegenkomt? A: 
Ja, er is coördinatie bij het energieloket en er liggen nu ook folders van het startpunt. 
- De koelkasten, zijn die met vriezer? Dat kost een hoop energie? A: Niet bekeken 
- Hoe bereikt de gemeente de laag geletterden? A: Communicatie op minimaal niveau A, ook 
iemand langs de deuren sturen die ze al kennen helpt. 
- Energiebedrijf 2000+ was destijds met sociale netwerkbenadering gericht op energiebesparing, 
ze deden ook onderzoek. A: Marian van Deurzen heeft die informatie nog. 
 
2. Annemiek van Berkel, beleidsadviseur Woningstichting 
De Woningstichting heeft 6000 verhuureenheden in Wageningen. Daarbij wordt er slechts 68% 
van de huur gerekend van het bedrag dat ze mogen vragen. Ook wordt er gekeken of de huur 
passend is bij het inkomen. 
 
Er is groot onderhoud gepland de komende periode in Nude en Pomona, de Nude gaat naar 
energielabel A en A+, Pomona naar A. Er is subsidie aangevraagd bij de provincie om het label naar 
A te krijgen. 
 
Er is 70% goedkeuring nodig van de bewoners om zo’n project uit te voeren. De bewoners zijn 
over het algemeen tevreden erna. Het gaat om aanpassingen zonder huurverhoging! 
 
Huurders kunnen energiemaatregelen zelf ook aanvragen, dan is er wel een huurverhoging. 
De meeste woningen zijn nu van het kookgas af maar nog niet de rest. Dit heeft te maken met 
onduidelijkheid over de komst van een warmtenet. 
 
37% van de huurwoningen zijn voorzien van zonnepanelen en nog steeds worden gemiddeld 2 
panelen per dag gelegd. Huurders kunnen investeren voor € 2 per paneel per maand. Op platte 
daken worden nog geen panelen gelegd. Dat zijn ze aan het bekijken. 
 
Hoe zit de labelverdeling bij de Woningstichting? F en G was eind 2020 10%. Gemiddeld hebben de 
huurwoningen energielabel B. In Wageningen worden de energie labels gekoppeld aan de huren. 
 
Er is een woonlasten onderzoek gedaan, waarbij bleek dat mensen met minst geïsoleerde 
woningen eerder een dikke trui aantrekken. Van alle appartementencomplexen koopt de 
Woningstichting de energie in. 
 
Pauline Schakenbos geeft een tip: er bestaat folie om van enkel glas dubbelglas te maken, 
gemakkelijk te bevestigen. Thermofolie. 
 
3. Esther van der Zee, Solidez 
Solidez is gericht op de kwetsbare groepen. Er is een flinke groep kansrijke hoogopgeleide en 
bewuste Wageningen met een goede financiële basis. De autochtone Wageningers hebben vaak 
een laag inkomen, er is een kleine middengroep. 
 
Er leven 1500 gezinnen in armoede, 500 kinderen leven in armoede. Die groep kwam in 
aanmerking voor de energietoeslag, maar die verdwijnt vaak in het financiële gat dat er al is bij 
deze groep. De komende energieverhoging is een groot probleem. Bij het Startpunt komen steeds 
meer energievragen. 
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Bij de Woningstichting zitten net alle woningen op dat hoge energielabel. Voor de minima is € 2 
per paneel per dag met minimaal 6 panelen, daar is vaak geen ruimte voor ook niet om er over na 
te denken als je in de financiële stress zit, 
 
Deze groep is vaak niet online en niet digitaal vaardig. Deze groep moet je opzoeken. En dan zijn 
ze vaak argwanend. Niet altijd gemakkelijk om in contact te komen. Deze doelgroep is bovendien 
aan het groeien.  Hoe ga je ermee om? 
 
Als mensen zijn vastgelopen in het systeem dan kunnen ze bij de sociale raadsleden terecht. Voor 
deze groep die niet digitaal vaardig is en soms laaggeletterd zijn er de meest ingewikkelde 
regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. Soms werken die tegen elkaar in, zoals we met de 
toeslagenaffaire hebben gezien. Er is begeleiding nodig. Een probleem is dat de kwijtschelding van 
de belastingen stopt als ze gaan werken, ook die van de gemeente. 
 
Solidez zorgt dat ze de mensen in het vizier hebben en ze eruit kunnen helpen… Een van de 
medewerkers zit ook bij het energie-loket. De gemeente heeft daarnaast een spreekuur in de 
Pomhorst, dat is laagdrempeliger dan gemeentehuis. 
 
Vragen: 
- Wanneer komen mensen in aanmerking voor tegemoetkoming in de energielasten? A:  Dat doen 
de sociaal raadslieden, het gaat om mensen met tot 130% van de bijstand die worden 
ondersteund. Met een uitkering krijg je het automatisch, daarnaast zit 60% van de mensen in de 
zorg op een minimum. Elsje v.d. Weg (Thuis) vult aan: armoede zit in verschillende doelgroepen en 
is genuanceerder.  
 
Er zijn nu 165 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Groot probleem voor mensen die een 
nieuw energiecontract moeten afsluiten: dat is minimaal €500 per maand. De inflatie nu is ook een 
probleem. Solidez kan een inkomen niet op orde brengen. Wel gesprekken met schuldeisers. Het is 
belangrijk om de mensen goed in beeld te hebben. 
Er zijn veel inwonerinitiatieven: fietsen en laptops gedoneerd tijdens corona. Maar er zijn ook 
groepen in Wageningen die elkaars leefwereld niet kennen. 
Hera Borst noemt Utrecht: daar zijn huisartsen ook betrokken in de signalering van problemen. 
Dat gebeurt volgens Esther in Wageningen ook, als armoede aan de gezondheidsproblemen ten 
grondslag ligt. De schaamte begint nu enigszins te verdwijnen. 
 
4. Harm Smit, Samenwerkende kerken 
De kerken denken ook na over de energieprijzen en armoede. Sinds de winter is dit gesprek 
gestart, er waren mensen die geld wilden geven. Toen is het energie-geld delen programma 
gestart, een initiatief in heel veel kerken in Nederland. 
WSIDA (Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten) heeft ook als doel om te 
kijken naar financiële nood buiten de kerk. Er waren ook nadere programma’s zoals vakantiegeld 
delen, noodfonds. 
 
Financiële nood is het niet kunnen betalen van energierekeningen. Vaak zitten mensen vast in 
bureaucratie. Schuldhulpmatjes kunnen helpen. 
 
Zie de informatiepagina van het Noodfonds Wageningen (www.noodfondswageningen.nl) voor 
meer informatie hoe u kunt bijdragen of anderen kunt helpen. 

http://www.noodfondswageningen.nl/


5 
 

De moskee is er nog niet bij betrokken.  
 
Opletten op verslavingen: geld niet direct geven maar (energie)rekeningen betalen voor de 
mensen. 
Partijen als de woningstichting etc delen info met de gemeente, misschien kan dit ook dit 
programma meegenomen worden. 
 
Paar suggesties van Jacco Bontekoe 
- mensen die veel gebruiken kunnen ook besparen. 
- auto ook deel van het energieprobleem, hele kostenplaatje meenemen  
- we creëren ook de stad waarin we leven 
- suikermarkten btw eraf op groente en fruit? 
- eigen risico verlagen voor minima 
 
Landelijk: 
- minimumloon verhogen 
- automatische prijscompensatie 
- voorstel PvdA eb GL over energie compenseren 
- Tip: douche warmtewisselaar 

 

Energie geld delen

• Noodfonds Wageningen wil alle Wageningers die 
geld kunnen missen op gaan roepen om een 
bedrag van €400 of een deel daarvan te doneren 
aan het fonds. 

• Noodfonds Wageningen heeft reeds een potje 
van € 15.000 voor dit doel.

• U kunt nu al een gift overmaken naar NL58 RABO 
0324 5034 90 t.n.v. WSIDA o.v.v. Energiearmoede. 

• Meer informatie:  www.noodfondswageningen.nl


