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Concept Werkplan 2022 
Dit werkplan is de concretisering van het transitieplan uit hoofdstuk 1 voor het lopende jaar.  

Organisatie 
De Coöperatie Duurzaam Craneveer vormt de basis voor de financiën van de organisatie maar wordt 

op dit moment niet verder ingevuld met leden of een uitvoeringsorganisatie.  

Regiegroep; Duurzaam Craneveer blijft vooralsnog werken met een regiegroep en een kring van 

vrijwilligers voor diverse projecten en de communicatie.  

In het komende jaar wordt in een strategiesessie verder nagedacht over de toekomst van de 

werkgroep en de coöperatie. 

Samenwerking 
Vanuit de regiegroep wordt geparticipeerd in het wijken voor wijken overleg en het overleg van 

wijken van de toekomst. 

Samen met de wijkraad en andere initiatieven in de wijk worden mogelijkheden voor verdere 

samenwerking verkend om zo de administratieve en financiële last voor alle organisaties en groepen 

te beperken. 

Basisinformatie 
Bodemwarmtekaart; Naar aanleiding van vragen uit de wijk is bij de gemeente een aanvraag 

ingediend om door IF technology voor de wijk een bodemwarmtekaart te laten maken. Hierop 

kunnen bewoners zien welke ruimte er in de wijk is voor bodemwarmtepompen, warmtelussen en 

WKO’s. 

Factsheets van informatie; De ontwikkelingen van nieuwe warmtesystemen, opslag, isolatie en 

opwek gaan razendsnel. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de website bijgewerkt met koppelingen 

naar factsheets en informatie. 

Bewonerscommunicatie (basis) 
Nieuwsbrief, wijkblad en social media; Voor iedere Craneveer wordt een set artikelen aangeleverd. 

Afhankelijk van de actualiteit. Hiervoor worden bijvoorbeeld bewoners geïnterviewd en de voortgang 

van projecten aangegeven. 

Nieuwsbrief; ca. 4 keer per jaar komt de nieuwsbrief uit. Deze zal aanvullend aan de artikelen van de 

Craneveer het aanbod van Duurzaam Craneveer op het gebied van mobiliteit, zonnepanelen, uitleen 

van hulpmiddelen en warmtescans onder de aandacht brengen. Daarnaast wordt aandacht besteed 

aan het werven en binden van vrijwilligers aan de werkgroep. 

Website; De site is up to date en zo ingericht dat artikelen van de Craneveer en de Nieuwsbrief 

eenvoudig kunnen worden geplaatst en zichtbaar gemaakt. Oude artikelen moeten nog worden 

opgeschoond en gekoppeld aan de nieuwe site.  

Ontmoeting;  

Bijeenkomsten; Als het weer kan worden bijeenkomsten over isolatie en andere onderwerpen 

georganiseerd. Er wordt gestreefd naar twee bijeenkomsten per jaar.  
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Kleinere bijeenkomsten zoals appeltaartgesprekken of een 

klimaatgesprek worden pragmatisch aangeboden. Dat wil zeggen ze worden aangeboden maar pas 

ontwikkeld als er interesse is bij iemand om het op te zetten of een concrete vraag van bewoners.   

Warmtescans; Er is een groepje vrijwilligers die warmtescans bij bewoners uitvoert. Zodra het weer 

kan worden dit warmtecamera wandelingen. Vanuit de regiegroep worden de aanvragen 

geregistreerd en de vrijwilligers ondersteund met instructie en coördinatie. 

Hulpmiddelen uitlenen; Slimme stekker en een luchtkwaliteitsmeter zijn beschikbaar voor uitleen. 

Bewonerscommunicatie (op maat) 
VvE aanpak; We sluiten aan bij het gemeentelijk project Per VvE is dit een aanjaagproject wat via 

Arnhem Aan kan worden gefinancierd en uitgevoerd. 

Alles geregeld 

Kostenplaatjes laagbouw; In de loop van 2022 wordt een project geformuleerd voor het in kaart 

brengen van verduurzamingskosten per woningtype. Hierbij wordt per woning in beeld gebracht wat 

er mogelijk is, met welke technieken en welk effect op de warmtehuishouding en tegen welke 

kosten. Het project zal door een externe partij worden uitgevoerd in opdracht van de regiegroep. 

Aanbod gebundeld 

Inkoopacties; We sluiten aan bij inkoopacties in andere wijken voor isolatie en zonnepanelen. 

Zonnedaken; samen met het mountainbikemuseum en woningbouwvereniging de Eenvoud 

onderzoeken we de aanleg van zonnedaken waar bewoners uit de wijk in kunnen participeren.  

Deelauto’s; We werken door aan het verkrijgen van vaste parkeerplaatsen en laadpalen in de wijk 

voor We Drive Solar 

Laadpalen; Samen met de gemeente verkennen we de mogelijkheden om 30 laadpalen in de wijk te 

plaatsen voor elektrische auto’s.  

Samen zelfstandig 

Faciliteren initiatieven; wijkbewoners kunnen zelf aan de slag en samen dingen oppakken. Via een 

vraagbaak en het loket brengen we initiatiefnemers bij elkaar.  

Doe het zelf 

Aanbod eenvoudige maatregelen; Voor alle bewoners in de wijk, ook huurders en VvE bewoners 

ontwikkelen we een aanbod van workshops om zelf eenvoudige verduurzamingsmaatregelen uit te 

voeren; tochtstrips plaatsen, radiatorfolie plaatsen, CV op 60 graden zetten etc. 

Vraagbaak; We zetten samen met de buurtfabriek, Arnhem Klimaatbestendig, Arnhem Aan en via de 

website een vraagbaak op waar bewoners persoonlijk advies krijgen over maatregelen en 

duurzaamheidsvragen. 

 

 

 


