
Doelstellingen Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ 
 
Visie 
Energietransitie en verduurzaming op het gebied van energie zorgen de komende jaren voor 
belangrijke veranderingen in de wijk Oud-Voorburg. Het betreft hoofdzakelijk woningen van 
voor 1945, wat de uitdaging groot maakt.  
De Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ is opgericht vanuit de Wijkvereniging “Oud 
Voorburg”, om de medebewoners van ‘Oud Voorburg te helpen in de energietransitie.  

 
Doelstelling: 
De Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ heeft als doelstelling, het bevorderen van 
het overleg over de energietransitie van leden van “Oud Voorburg” onderling en met alle 
betrokkenen. Vanuit een positieve insteek, motiveert en faciliteert de commissie de 
wijkbewoners om te doen wat haalbaar is om de energiebehoefte van de eigen woning te 
verminderen, en uitstoot te minimaliseren. De commissie overlegt met verenigingsleden over 
de beste koers en biedt zich namens de wijkvereniging aan als gesprekspartner voor de 
gemeente en andere betrokken organisaties over de energietransitie van Oud Voorburg. 

 
Werkzaamheden 
 
Om de wijkbewoners te faciliteren bij het verminderen van de energiebehoefte en af te 
stappen van aardgas, probeert de Commissie EnergieTransitie ‘Oud Voorburg’ onder andere 
inzichtelijk te maken: 

 Wat de voortgang is van de energietransitie in de wijk en wat het beleid van de 
gemeente voor de wijk zal betekenen  

 Welke adviezen en ervaringen er zijn voor vergelijkbare woningen 
 Wat er nu al kan 
 Welke coaching er mogelijk is voor verbetering van individuele woningen 
 Welke ‘voorlopers’ kunnen dienen als model voor anderen   
 Welke overheidsinstanties of kennisinstituten we kunnen raadplegen  
 Hoe en waar we subsidies kunnen aanvragen 

 
De hoofdtaak van de Commissie is om er te zijn voor de wijkbewoners, door met hen samen 
te werken, en zo nodig de wijken te vertegenwoordigen bij de gemeentelijke instanties.  
 
De Commissie houdt zichzelf niet bezig met het lokaal opwekken van energie, wel of niet in 
de vorm van coöperaties. Het kan wel collectieve oplossingen faciliteren, bijvoorbeeld om 
van het aardgas af te gaan.    
 

 


