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Op 1 juni is er een burenbijeenkomst geweest. De gastheer en gast vrouw waren Lourens en Anneke, 

waarvoor hartelijk dank. Het is iedereen goed bevallen dat er ook een borreltje was. 

Niet iedereen kon erbij zijn, maar daarom ook even dit informatie bulletin zodat iedereen weer op de 

hoogte is. Wel waren Niels en Martine erbij, de nieuwe bewoners van Wilhelminaweg 5A. 

Met dank aan Raymond van den Tempel van Remeha. Hij heeft uitgebreid verteld over de 

ontwikkelingen met name in huis. 

De belangrijkste boodschap was, verminder zoveel mogelijk het gasverbruik. Dit kan met de inzet van 

een (lucht) warmtepomp. In combinatie met een CV ketel kun je dan comfortabel ook in een minder 

goed geïsoleerd huis prima de winter doorkomen. 

De ontwikkeling van CV ketels op waterstof is volop aan de gang. Deze zijn voor nu nog niet voor 

consumenten te koop maar wel via een pilot project inzetbaar. 

Ook werd duidelijk dat alle huidige CV ketels zonder aanpassingen veilig tot 20% waterstof mee 

kunnen verbranden. 

Dit laatste biedt extra mogelijkheden voor buren die geen extra leidingen willen/ kunnen aanleggen 

voor een aparte waterstof CV. In dit geval komt er waterstof binnen in de meterkast, met een eigen 

gas meter en daarna wordt het bijgemengd in de bestaande gasleiding. Dit houdt in dat er verder 

geen aanpassingen nodig zijn en je toch 20% van het (aard)gas af bent 

Nieuwe CV ketels zouden ook nu al H2 ready moeten zijn , wat betekend dat je later bij een 

omschakeling  naar waterstof alleen een branderpakket hoeft te wisselen en geen hele CV ketel. 

Alle partijen geven nog steeds aan actief mee te willen werken in het project (Liander/ XINTC / 

Samen Om.  

De Earn-e energiemeters zijn binnengekomen. Ik heb de mijne geïnstalleerd en zal de monitoren 

rondbrengen. Als er hulp nodig is bij het aansluiten dan help ik graag. 

Er zit een adapter bij, als die niet nodig is (afhankelijk van de slimme meter bij jou in huis) kan die 

teruggeven worden en hoeven we die niet te betalen. 

De totale kosten bedragen 1006,60 (gedeeld door 11) of te wel € 91,51 per deelnemer graag dit geld 

overmaken naar NL30INGB 0008 5909 64, ten name van Stichting H2H nu. Ik zal als de alles rond is 

een eindafrekening maken. 

Er is een eenmalige subsidie aangevraagd bij de gemeente, voor aanschaf van de monitor. Hier is nog 

geen reactie op gekomen. 

Er is een subsidiebureau bezig om te kijken of ons project in aanmerking komt voor een DEI subsidie 

(Duurzame energie en Klimaat Innovaties). 


