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Jaargang 1, Februari 2023 
Beste inwoners, 
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Duurzame 
Warmte Enspijk (DWE). Een aantal keren per jaar 
zullen wij een nieuwsbrief verspreiden om u op de 
hoogte te houden van de ontwikkeling naar een 
duurzame warmtelevering. Na een jaar 
voorbereiding mochten wij het Plan van Aanpak 
o.a. aan u presenteren en werden wij aangenaam 
verrast door de hoge opkomst en de positieve sfeer. 
Daarover meer in deze nieuwsbrief. 
De werkgroep mag dan uit negen leden bestaan 
maar wij zijn op zoek naar uitbreiding. Denk niet, 
dat kan ik niet maar iedereen kan een bijdrage 
leveren naar eigen vermogen. 
In deze steeds meer digitale tijd kunt u de meest 
recente informatie ophalen op onze site: 
www.dwenspijk.nl Deze nieuwsbrief staat ook de 
website. De nieuwsbrief kunt u ook digitaal 
ontvangen. 
Binnenkort staat ook een warmtescan op het 
programma. Er hebben zich al een aantal inwoners 
gemeld. Aanmelden hiervoor kan via de site. 
De bijeenkomst van de 9e in La Place heeft vooral 
één ding duidelijk gemaakt. De ontwikkeling kan 
niet snel genoeg gaan. Om het proces zo goed 
mogelijk te laten verlopen hebben wij al veel steun 
toegezegd gekregen van alle belanghebbende 
partijen als het Waterschap, Kleurrijk Wonen, de 
gemeente West Betuwe, enz. 
Het allerbelangrijkste is dat u ons blijft steunen. Dat 
kan onder meer door lid te worden van de 
Coöperatie DWE. 
 
Hijmen van Doornspeek, voorzitter van de 
Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk 
 

 Mijlpaal! 9 januari 2023 werd het Plan van Aanpak 
gepresenteerd in La Place 
 
Alle inwoners van Enspijk waren uitgenodigd via huis-
aan-huis flyers en de opkomst was groot vergeleken 
met de vorige twee informatieavonden. Meer dan 70 
personen waren aanwezig waaronder inwoners van 
Enspijk en ook vertegenwoordigers van de gemeenste 
West Betuwe, Provincie Gelderland, het Waterschap 
en ook enkele geïnteresseerden uit naburige dorpen. 
Het plan van aanpak werd uitgelegd. Er was een 
levendige discussie en er werden veel kritische vragen 
gesteld. De reacties waren overwegend positief, het 
draagvlak lijkt te groeien. De werkgroep DWE kan nu 
aan de slag met o.a. aanvullende voorbereidende 
maatregelen en het werven van fondsen.  
 
Lidmaatschap van de Coöperatie 
De Coöperatie DWE is een feit. Op 18.01.2023 zijn de 
statuten officieel vastgelegd bij een notaris. Iedereen 
kan nu lid worden van de coöperatie voor een bedrag 
van 10€ per jaar. In ons Plan van Aanpak en op de 
avonden bij La Place hebben wij laten zien wat wij van 
plan zijn. Als lid krijgt u een stem in de 
ledenvergadering die uiteindelijk beslist over de 
coöperatie. Door nu al lid te worden geeft dit ons een 
steuntje in de rug. Uiteindelijk kunnen we alleen verder 
als zoveel mogelijk mensen lid worden van onze 
coöperatie. Aanmelding kan via info@dwenspijk.nl . 
  
Wilt u meedenken en doen?  
DWE is een burgerinitiatief waaraan alle Enspijkers 
kunnen deelnemen. We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die zich samen met ons willen inzetten voor dit 
initiatief.  
Aanmelding kan bij onze werkgroepleden en 
via info@dwenspijk.nl 
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Wat kunt u in 2023 verwachten? 
 
Enquête Tot zover heeft de werkgroep DWE veel 
voorbereidend werk gedaan om iedereen zo goed 
mogelijk te kunnen informeren over alternatieven 
voor gas en wat daar allemaal bij komt kijken. Dit 
jaar zullen we iedereen die daarvoor openstaat 
persoonlijk benaderen met een enquête. Uw 
antwoorden zijn van groot belang om inzicht te 
krijgen in o.a. van aanpassingen voor isolatie reeds 
gedaan, wat u als inwoner van Enspijk bezighoudt 
als u denkt aan een toekomst zonder gas en uw 
bereidheid om gezamenlijk als dorp van het gas af 
te gaan. 
Inloopavonden waarbij experts u beter kunnen 
informeren over o.a. extra isolatie maatregelen 
voor uw huis en subsidieregelingen, hoe een 
warmtenet werkt, wat dat betekent in uw huis. Data 
worden nader bekend gemaakt. 
Hulp om tussentijdse oplossingen per huis te 
inventariseren Wel of geen nieuwe CV? Wel of geen 
warmtepomp installeren?  
 
Gratis warmtescan Warmtescans worden steeds 
vaker gebruikt om te zien waar warmte weglekt uit 
onze huizen. Alle inwoners en bedrijven van Enspijk 
die daarvoor open staan kunnen zich aanmelden 
voor een gratis eenmalig aanbod om hun pand te 
laten scannen. Deze warmte scan geeft een 
beeldende eerste indruk van onnodig energieverlies 
in een pand. Zo word je aan het denken gezet over 
de energiezuinigheid van je woning. Op een warmte 
scan kan je zien of op bepaalde plaatsen isolatie 
ontbreekt, of er naden en kieren zijn en of er 
koudebruggen zijn.  
 
 
 
 
 

Nadere uitleg warmte scan 
 
Een warmtescan wordt gemaakt met een speciale 
warmtebeeldcamera, die infrarode warmtestraling 
kan vastleggen. Daarom staat het ook bekend als 
infraroodfoto. In de camera zit een zogeheten 
microbolometer, die opwarmt door infrarode 
straling. De temperatuurverschillen worden omgezet 
in elektrische spanning, die weer wordt omgezet in 
een afbeelding. Op de meest gebruikte apparaten 
geeft blauw koude en rood warmte aan. Voor een 
goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden 
verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur. 
En er mag geen verstoring door zonnestralen of 
neerslag zijn. 's Winters vroeg in de ochtend of bij 
bewolking zijn de omstandigheden daarom het 
beste. Tip voor een effectieve warmtescan, zodat 
warmtelekken goed zichtbaar zijn op de scan:  
• Verwarm het gehele huis gedurende 24 uur 
voorafgaand aan de scan op kamertemperatuur;  
• Sluit aanwezige ventilatieroosters  
• Open de gordijnen  
U hoeft niet thuis te zijn voor de scan, maar we doen 
de scan het liefst samen met u. De scan wordt van 
alle gevels gemaakt, dus het kan nodig zijn dat de 
scanner in uw tuin/op uw erf komt.  
Aanmelden voor de gratis scan kan via email 
info@dwenspijk.nl of mondeling bij het bestuur en 
de datum wordt nader bekend gemaakt. 
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