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HONDERD BOMEN VOOR HELPMAN 
De werkgroep Klimaatadaptatie deelt gratis boompjes uit 

 
Onder het motto: “Samen maken we Helpman nog 
groener’ worden zaterdag 14 november 100 boompjes 
gratis uitgedeeld op het Helperplein. Tussen 10.00 en 
12.00 uur staat de ‘bomenstand’ van het Wijkcomité 
Helpman in de buurt van de brievenbus. Er is van alles 
wat, dus ook voor de kleinere tuin. Alle boompjes zitten in 
een pot dus zijn makkelijk mee te nemen. De meeste 
boompjes zijn max. 1 meter hoog. 
Bij belangstelling hiervoor graag even aanmelden:  
duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE WIJKENERGIECOACH 
Stand van zaken, bericht van de coach 
 
Het aantal aanvragen in deze wijk is relatief hoog en dat is natuurlijk goed nieuws. Het 
betekent dat verduurzaming leeft onder de bewoners en dat men er graag mee aan de slag 
wil. In veel gevallen is er ook al het een en ander gebeurd, in sommige gevallen moet het 
proces nog starten. De vragen van de bewoners lopen sterk uiteen. Daarnaast verschillen de 
huizen in de wijk ook sterk van elkaar. Kortom: het beeld is erg divers. Onlangs zijn helaas 
de huisbezoeken voor de komende tijd gestaakt vanwege de veiligheid i.v.m. Covid-19. De 
energiecoach-gesprekken worden nu via beeldbellen gevoerd. Dit lijkt op het eerste gezicht 
behoorlijk beperkt, maar de ervaring leert dat er gelukkig toch een hoop nuttige informatie 
uitgewisseld kan worden. De indruk is dat de bewoners het fijn vinden om over hun ideeën te 
sparren, tevreden zijn na afloop en blij zijn met de informatie die ze krijgen. Zodra veiligere 
tijden aanbreken, worden de huisbezoeken uiteraard voortgezet.  

November 2020 

In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor de gratis 100 boompjes, 
wijkenergiecoach, zonneweide Glimmen, project Wijkkracht, spouwmuurisolatie en 
duurzame mobiliteit. 
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ZONNEWEIDE GLIMMEN 
De bouw kan van start 
 
De aanbesteding is inmiddels rond. Het park is naar verwachting in maart 2021 operationeel.  
In de vorige nieuwsbrief is ook aandacht besteed aan dit project. En alle informatie is te 
vinden op de website van Zonneweide Glimmen:  www.zonneweideglimmen.nl 
Aanmelden als deelnemer kan nog tot 15 november. 
 
 
PROJECT WIJKKRACHT 
Hoe duurzaam is mijn huis 
 

Sinds september 2020 loopt er een project in 
samenwerking met het Centre of Expertise Energy 
(EnTranCe) van de Hanzehogeschool Groningen. 
Studenten van diverse opleidingen gaan bewoners met 
behulp van diverse meetapparatuur meer inzicht geven 
in de duurzaamheid van hun huis en de aanwezige 
apparatuur. Gedurende vier weken worden onder 
andere energiemeters en warmtecamera's uitgeleend 
aan de aangemelde bewoners. Daarna worden de 
resultaten van de metingen besproken met de 

studenten en de deelnemers. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de effecten van elke 
verduurzamingsmaatregel die er genomen kan worden. Vermoedelijk komt er op deze wijze 
ook zicht op maatregelen die gezamenlijk aangepakt kunnen worden. 
 
De eerste 6 groepen zijn in oktober gestart met metingen in woningen in de Sitterstraat en de 
Troelstralaan.  
 
Voor de volgende periode zijn we nog op zoek naar nieuwe deelnemers. We zoeken bij 
voorkeur bewoners van dezelfde straat die als groep (2 tot 5 huishoudens) mee willen doen 
aan dit project. Aanmelden kan bij duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl 
 
 
SPOUWMUURISOLATIE 
Informatie over de mogelijkheden 
 
Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor zowel advies over als het nemen van de 
benodigde isolatiemaatregelen. Het gaat dan om isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of 
glas.  Meer informatie over de isolatiesubsidie voor particulieren is hier te vinden. 
Voor Verenigingen van Eigenaren is de subsidieaanvraag wat ingewikkelder. Zie hier voor 
meer informatie. Op de website van het Energieloket-groningen.nl staat een overzicht van 
mogelijke bedrijven waar een offerte aangevraagd kan worden. 
 
Op onze website www.wijkhelpman.nl hebben we onder Wijkinfo > Duurzaamheid een 
handleiding Spouwmuur isolatie opgenomen. 
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energieadvies/energieadvies
https://energieloket-groningen.nl/
http://www.wijkhelpman.nl/
https://wijkhelpman.nl/images/Gezamenlijke_spouwmuur_isolatie.pdf
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DUURZAME MOBILITEIT 
Diverse elektrische vervoermiddelen 

 
De vele E-scooters kunnen u niet ontgaan zijn. 
Behalve dat ze soms op “rare” plekken worden 
geparkeerd (daar wordt aan gewerkt door de 
aanbieders) zijn dit uitstekende alternatieve 
vervoersmiddelen t.o.v. de vervuilende benzine 
scooters. Bij beide aanbieders (Go-Sharing en Felyx) 
is een gratis abonnement nodig, daarna kost het 
ongeveer 0,30 per minuut (rijden) en 0,05 per minuut 
voor parkeren.  
 

Beiden hebben een app waarin te zien is waar de dichtstbijzijnde scooter zich bevindt en 
daarmee kan die ook meteen gereserveerd worden. Na het einde van de rit afmelden en 
daarmee staat de scooter voor een volgende gebruiker ter beschikking. 
Meer informatie:  www.go-sharing.nl  en  www.felyx.nl 
 
 
LEZING VERGROENEN (VOOR)TUIN 
Lezing is uitgesteld 
 
Deze lezing stond gepland voor 13 oktober. Gezien de bekende omstandigheden kon dat 
niet doorgaan. Nieuwe datum is, onder voorbehoud,16 februari. 
 

 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Liesbeth Fransen en Henk Hindriks.  
Zij zijn namens het wijkcomité Helpman lid van de projectgroep Duurzaam Helpman.  
Binnen de projectgroep functioneert een aantal werkgroepen. 
 
Voor meer informatie kijk op: 
Onze website: www.wijkhelpman.nl (onder Wijkinfo > Duurzaamheid) 
 
Sociale media: 
Facebook ( @WijkHelpman) 
Twitter ( @WijkHelpman)  
LinkedIn ( Group: Duurzaam Helpman) 
 
Contact: 
Opmerkingen, vragen of ideeën, kunt u aan dit mailadres richten. 

http://www.go-sharing.nl/
http://www.felyx.nl/
http://www.wijkhelpman.nl/
https://www.facebook.com/wijkhelpman
https://twitter.com/WijkHelpman
https://www.linkedin.com/groups/8826393/
mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl
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