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Het energieverbruik in onze woningen moet omlaag. Daarvoor gaan we bewust om met energie, 

isoleren we onze woningen, schaffen we energiezuinige apparaten aan en nemen we 

zonnepanelen als het kan. Maar tot hoever zijn we bereid te gaan? Denk jij er al over na of je 

woning energieneutraal kan worden? Hierover organiseert De Hoeven Energie op 19 november 

een debat voor alle geïnteresseerden uit de gemeente Houten. 

 

Twee deskundige en onafhankelijke sprekers 

zullen tijdens de avond ingaan op wat je als 

bewoner de komende periode kunt verwachten. 

Welke opties zijn er? Wat kan beter op 

wijkniveau worden opgepakt, en wat 

individueel? Wanneer start je? 

Tijdens het debat gaan bewoners in gesprek 

met elkaar aan de hand van stellingen. Het 

debat is in de vorm van een lagerhuisdebat. 

Debatleider is Sybren Visser, journalist en 

duurzaamdoener. 

 

Iedereen die wil, kan mee praten over de 

stellingen. 

Enkele stellingen zijn: 

 Je kan beter nog even wachten voordat 

je investeert in een aardgasvrije woning. 

 Nu beginnen met je woning gasvrij te 

maken is een morele plicht naar onze 

kinderen. 

 Alles wat ik zelf opwek aan energie, 

mag ik ook zelf opmaken. 

 

Ben jij erbij op 19 november 20 uur in het Wellant College? Inloop start om 19.45 uur. 

Aanmelden vooraf mag, maar hoeft niet: dehoevenenergie@gmail.com 
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PROGRAMMA 

 

Locatie: Wellant College, Randhoeve 2 te Houten 

 

19:45  Inloop 

20: 00   Welkom & introductie van de avond 

- 1ste spreker: Michiel van der Vight, betrokken bij WarmteTransitieMakers 

Wie, hoe, waar, wat, wanneer aardgasvrij? 

Overwegingen en tips om slim toe te werken naar een aardgasvrije woning 

 

- Enkele debatrondes 

21:00  Pauze 

- 2de spreker: Pieter Brink, oprichter van Stichting Samen Energie Neutraal 

Een opzienbarende oplossing om woningen snel energieneutraal te maken. 

 

- Enkele debatrondes 

 

22:00  Afronding en gelegenheid tot napraten 

 

Ben jij erbij op 19 november in het Wellant College?  

Aanmelden vooraf mag, maar hoeft niet: dehoevenenergie@gmail.com 
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