
De grote kleine besparingen show
Diverse Zwolse bewonersinitiatieven, waaronder het WijBedrijf, 
organiseren gezamenlijk ‘de grote kleine besparingen show’.
Dit is een tweedaagse die volledig in het teken staat van het 
besparen van energie. Maar dan wél op een leuke manier.

Kijk op vrijdag 28 oktober tussen 20:00 en 21:00 uur naar de 
gezellige Online Bespaarshow. Dan wordt duidelijk hoe je met 
kleine maatregelen, grote energiebesparingen kan bereiken. 
Ook kun je meespelen voor prijzen waar je het warm van krijgt: 
infraroodpanelen, bankdekens en sloffen.

Op zaterdag 29 oktober komt de Besparings Roadshow naar 
Diezerpoort. Deze vrolijke karavaan komt dan naar de Warme 
Burendag, Bij Siem! Vanuit de Roadshow worden er ook gratis 
energiebesparende materialen uitgedeeld. En je kunt nog meer 
warme prijzen winnen, door mee te spelen met leuke spelletjes. 

Meer informatie hierover vind je op de website van Blauwvinger 
Energie. 
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Geacht lid van ons Coöperatief WijBedrijf,

Via deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte houden over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het WijBedrijf, 
en/of de (reeds uitgevoerde) projecten die onze mooie wijk verder verduurzamen. 

Een warmtenet in Dieze - Oost
Gas wordt steeds duurder. ‘Ons eigen’ gas in Groningen kunnen 
we niet gebruiken omdat de woningen daar op hun funderingen 
beven. En met ons gasverbruik stoten we bovendien te veel 
CO2 uit, dat leidt tot klimaateffecten die we nu al overal om ons 
heen zien (hevige regenbuien, bijvoorbeeld).

Het WijBedrijf heeft daarom meegewerkt aan een onderzoek 
of Dieze – Oost als buurt in de toekomst van het gas af kan. Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat het in gebruik nemen van 
een buurtwarmtenet van 70 graden een goed alternatief voor 
gas kan zijn. Iedereen kan mee doen wanneer hij/ zij dat wil. Er 
hoeven geen grote apparaten in de woningen te staan, en er 
zijn ook geen andere grote aanpassingen nodig. En de geleverde 
warmte zal niet duurder zijn dan gas.

Over het plan voor het warmtenet hebben we ook al voorzichtig 
van gedachte kunnen wisselen met enkele bewoners. 
Bijvoorbeeld tijdens één van de Warme Burendagen. Uit de
gevoerde gesprekken is gebleken dat de gehanteerde 
uitgangspunten aansluiten bij wat bewoners uit de wijk 
belangrijk vinden.

Ook de gemeente Zwolle is betrokken bij het plan. En overweegt 
om te helpen. Nieuwschierig? Stel uw vragen aan ons, of geef 
uw mening aan ons door. Dat kan, door een mail te sturen naar 
info@wijbedrijfdieze.nl. Zodra de gemeente positief besluit, 
willen we gezamenlijk nadenken over wat de vervolgstap zou 
moeten zijn. Doet en- denkt u dan met ons mee?

Diezerpoort doet mee aan de Warme Burendagen
Op 28 mei, 2 juli, en  ook tijdens het ‘Zwetsen en Kletsen festival’ 
organiseerden het WijBedrijf samen met Verbeter & Bespaar 
een Warme Burendag. Op deze dagen konden bewoners uit 
Diezerpoort gratis energiebesparende maatregelen komen 
ophalen. Denk daarbij aan radiatorfolie, tochtstrips en 
ledlampen. Die komen zeker van pas, nu het buiten steeds 
kouder wordt en de energieprijzen maar blijven stijgen.

Ruim 150 huishoudens uit Diezerpoort deden al mee. Zij hebben 
met elkaar zo’n  850 maatregelen opgehaald, om hun woningen 
er (verder) mee te verduurzamen.  

Tot aan het einde van dit jaar blijft het WijBedrijf de Warme 
Burendagen’ organiseren. Wil jij als woningeigenaar nog 
meedoen aan onze energiebesparingsactie (en heb je dat nog 
niet gedaan)? Houdt dan de website van het WijBedrijf in de 
gaten: www.wijbedrijfdieze.nl/activiteiten.

WARMTENETDIEZERPOORT DOET MEE
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BUURTARCHIEF
He, wat gek? Is ‘Bij Siem’ nou weg? Wat jammer! In de 
afgelopen periode kregen wij hier meermaals een vraag over, 
van een oplettende buurtbewoner. En het klopt. In de ruimte 
waar Bij Siem zat, heeft zich nu ‘het Buurtarchief’ van Dieze - 
Oost gevestigd. In dit archief worden de verhalen van de wijk 
verzamelt. De initiatiefnemers, Loket Kroket, doen dit graag 
samen met de bewoners uit de buurt. Wil jij er meer over 
weten? Ga dan naar de website: https://hetbuurtarchief.nl/.  
Het WijBedrijf blijft overigens (op afspraak) fysiek bereikbaar. 
We mogen gebruik blijven maken van de beschikbare ruimte 
binnen het Wijkservicecentrum Dieze - Oost. Alleen zijn wij nu 
wat minder zichtbaar. 

Vraag een gratis energiescan bij het WijBedrijf
Ben jij een woningeigenaar uit Diezerpoort en wil jij inzicht 
in hoe jij thuis op een laagdrempelige en toch weloverwogen 
manier energie kan besparen? Vraag dan een gratis energiescan 
aan!

Tijdens een energiescan bij jou thuis breng je samen met 
een gecertificeerde energiecoach van Verbeter & Bespaar 
jouw woning in beeld en krijg jij inzicht die jij kunt nemen 
voor energiebesparing en comfortverbetering. Hierbij wordt 
er gebruik gemaakt van het Hoomdossier. Dat is een app 
waarin de woning gegevens en de besproken maatregelen 
worden vastgelegd. Je kunt daarmee ook berekeningen 
doen om inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van 
bijvoorbeeld zonnepanelen, of vloerisolatie in jouw woning. De 
gecertificeerde energiecoach wil jou daar uiteraard bij helpen!

Een gratis energiescan kun je tot en met 13 november aanvragen 
via de website van het WijBedrijf: www.wijbedrijfdieze.nl/
vraag-een-gratis-energiescan-aan/. Wanneer je hier eerst 
meer informatie over wil, kun je contact opnemen met Coos 
Timmermans van Verbeter & Bespaar. Je kan hem bellen op: 
06 - 23 97 62 08 of stuur een e-mail met als onderwerp ‘Gratis 
Energiescan’ naar: info@verbeterenbespaar.nl. 

29 oktober, op het Simon van Slingelandtplein
Samen met de bewonersinitiatieven ‘Energiek Wipstrik’, de 
‘Werkgroep Binnenstad Duurzaam’ en onze gemeenschappelijke 
samenwerkingspartner ‘Verbeter & Bespaar’ organiseert het 
WijBedrijf een nieuwe Warme Burendag! Deze vindt plaats op 
zaterdag 29 oktober, tussen 11:00 en 16:00 uur. Op het Simon 
van Slingelandtplein. 

Tijdens de Warme Burendag kun je als woningeigenaar gratis 
energiebesparende maatregelen komen ophalen. Tenminste, als 
je dat dit jaar nog niet eerder hebt gedaan. De materialen kun je 
tot 26 oktober bestellen via de website van het WijBedrijf:   
www.wijbedrijfdieze.nl/activiteiten

Ook kun je  dan meer te weten komen over de andere energie 
besparingsacties van deze buurtinitatieven uit Zwolle. En komt 
Blauwvinger Energie langs met de Besparings Roadshow. 
Kom jij ook gezellig langs? En/of nodig jij je buren uit? De koffie 
en thee zullen voor jou klaar staan!

WARME BURENDAG

GRATIS ENERGIESCAN
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