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We zitten in een tijd van grote veranderingen en 
onzekerheden. Met de stijgende energie prijzen en de 

klimaatverandering is het tijd voor een belangrijke stap.  

 

   De noodzakelijke transitie naar  
   duurzame energie, om zo de  

   toekomstige generatie van schone 
   energie te voorzien en een bijdrage 

   te leveren aan de CO2 reductie.  
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 ENERGIE 

Er is veel te doen rond energie: 

stijgende prijzen, energiebesparende 
maatregelingen, onduidelijkheden over de levering 
van groene energie, opmars van energiebedrijfjes, 

de slimme meter etc.  

 

Voor de meeste mensen een ondoordringbaar woud. 
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EEN EXPERIMENTEEL PROJECT 
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We willen de mensen in de gelegenheid stellen om 
gebruik te maken van groene energie ook voor burgers 
die niet de mogelijkheid hebben om zelf panelen aan te 
schaffen, omdat ze in een huurhuis wonen of de directe 

investeringskosten te hoog zijn.  

 

 

LOKALE GROENE ENERGIE VOOR DE BURGER! 
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DOEL 
Het bevorderen van duurzame energie en 
duurzaamheid in de wijk met en voor de 

buurtbewoners met een transparante en kleinschalige 
opzet heeft een meervoudig doel:  

• Reducering van CO2, lokale en nationale milieu doelstellingen 
• Stimuleren van duurzaamheid, zichtbaar maken 
• Creëren van bewustwording, gedragsverandering 

• Stimuleren lokale producten 
• Verbinden van mensen en initiatieven 
• Versterken van de sociale cohesie 
• Verminderen energie kosten 

• Ruimte creëren implementatie nieuwe energie systemen 
• Ontwikkelen nieuwe wijk energie- en financieringsmodellen 
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PROJECT SCHILDERSWIJK DEN HAAG  

De bevolking van de Schilderswijk is uiterst gevarieerd 
en veelal van allochtone afkomst. Het gebruik van 

duurzame energie en de aandacht voor een efficiënter 
omgaan met energie is juist in deze wijk met de vele 

minimum inkomens zeer beperkt.  
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De problematiek van deze wijk zoals lage inkomens, 
taalproblemen, achterstallig onderhoud huizen en 

algehele leefkwaliteit en agressie spelen een 
dominante rol.  

 

Juist in deze wijk is zo’n project belangrijk omdat 
hiermee de broodnodige sociale cohesie wordt 

versterkt… 
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• Geldbesparing  

• Gebruik groene energie in plaats van grijs  

• Voorbeeldproject; belangrijk voor de gemeente, voorziet deze van 
informatie 

• Leefkwaliteit; het verbeteren van wijk “klimaat”,  een goede leefbare 
omgeving is belangrijk: Uit onderzoek is gebleken dat wijkprojecten de 
sociale cohesie bevordert en kan voeding geven tot nieuwe initiatieven. 

• Potentie van banen: v.b. onderhoud systeem, informatievoorziening 
(centrum), evt andere projecten die kunnen ontstaan 

• Het aanbieden/ontwikkelen van een nieuw betalings- en 
energieleveringssysteem/ financieringsmodellen waarbij er volledige 

transparantie is. 

 

…en nieuwe mogelijkheden worden er gecreëerd… 
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RESULTAAT 

Ongeveer 70% van de woningvoorraad is huurwoning, zonder deze 
geen ‘groene’ economie. Hiernaast is Schilderswijk is een van de 
armere wijken van Nederland. 

 

Mes snijdt aan 4 kanten: 

• Bewoners krijgen een lagere en stabiele  

      energierekening, beter beheersbaar. 

• ‘Groene’ energie zonder CO2 uitstoot 

• Meer sociale cohesie en lokale initiatieven, betere integratie. 

• Ontwikkeling model voor klimaatneutrale wijk dat toepasbaar is in 
alle gebieden met huurwoningen, in Nederland en daarbuiten! 

 

Als dit project succesvol is dan: 

•Model voor overige gebieden met huurhuizen  

•Model voor ‘groene’ energie in woongebieden 
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EEN DUURZAME SAMENLEVING!     

 www.denhaagverlicht.nl                                          
twitter.com/dh_verlicht 
info@denhaagverlicht.nl 

ONTWIKKELD DOOR STICHTING DENHAAG‘VERLICHT’ 


