
 

Energienetwerk Gouda 

Hét interactieve digitale 

platform voor duurzame 

buurtinitiatieven in Gouda. Wil 
je jouw initiatief delen met 

anderen of juist aansluiten bij 

een buurtinitiatief? 
 

Dit platform is een initiatief van 

de Energiecoöperatie Gouda. 

 
Kijk dan op 

https://energienetwerkgouda.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Energie uit Achterwillens 

Contact:  

e-mail:energie@achterwillen.eu                        

telf.: 06-14 11 33 01 

Website: https://energie.achterwillens.eu 
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 Achterwillens geen startbuurt 

 Middenwillens-West Verkenningsblok 

 Hoe nu verder? 

 Energiecoöperatie Gouda 

 Energienetwerk Gouda 
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Achterwillens geen Startbuurt! 

Onze wijk wordt geen Startbuurt. Op 26 

mei heeft de gemeente dit bekend 

gemaakt. Geen van de verkenningsbuurten 

is aangewezen als een Startbuurt. Het 

ontbreekt in de wijken aan voldoende 

draagvlak om als startbuurt verder te 

gaan. Bewoners hebben dit aangegeven in 

enquêtes en digitale bijeenkomsten in de 

wijken. Dit betekent niet dat er een einde 

komt aan de plannen rond de Energie 

transitie. De gemeente heeft in een memo 

aangegeven dat er meer onderzoek nodig 

is om tot de aanwijzing van startbuurten te 

komen. De uitgebreide memo kunt u 

vinden op https://maakgoudaduurzaam.nl 

 

Verkenningsblok: 
De deelwijk Middenwillens-

West is door is de gemeente 

aangewezen als een 

Verkenningsblok. 

 
Wat dit precies gaat 

betekenen daar over  gaat 

de gemeente met de 

bewoners in gesprek. Vanzelf 

stuurt de werkgroep Energie 

uit Achterwillens (EuA) dit 

proces bij. Ook over de 

verkenningsblokken is meer 

te vinden in eerder 

genoemde gemeentelijke 

memo. 

Hoe nu verder? 

De plannen rond Energietransitie 

gaan gewoon door.  

 

De werkgroep EuA leunt daarom zeker niet 

achterover. Na het organiseren van de 

digitale buurtbijeenkomsten hebben een 15 

tal bewoners zich gemeld mee te willen 

denken. Er zijn drie werkgroepen ingericht. 

Er is een werkgroep warmte, een tweede 

houdt zich bezig met isolatie en de derde 

werkgroep heeft als onderwerp elektra. Alle 

groepen richten zich op de woningen in  

Oud en Nieuw Achterwillens waarvoor zij 

adviezen opstellen. Eind juni verschijnt de 

volgende Energieflits, die huis aan huis 

wordt verspreid, met daarin onder andere 

het laatste vanuit de werkgroepen. Mooi dat 

er zoveel mensen actief zijn met de 

verduurzaming van onze wijk. 

Energiecoöperatie Gouda 

De energietransitie is een complex en 

intensief proces. Er zijn veel partijen 

betrokken. De transitie kan alleen slagen bij 

voldoende draagvlak van alle betrokken. De 

Energiecoöperatie Gouda (EcG)is in het 

leven geroepen de stem van inwoners te 

laten horen richting overheid. Ook EuA 

werkt nauw samen met de EcG. Met de 

gemeente Gouda is de EcG een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan. 

Meer hierover vindt u op 

https://energiecooperatiegouda.nl 
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