
Bussum, 9 juni 2022

Beste bewoner van het Spiegel,  

Wat betekent de energietransitie voor u, als bewoner van het Spiegel? De overgang naar duurzame energie 
is urgenter dan ooit. Denk aan de opwarming van de aarde, de oplopende energieprijzen, de politieke 
instabiliteit en de afhankelijkheid van Russisch gas. Het Spiegel kent vele woningen met lage energielabels en 
een hoog energieverbruik. De hoogste tijd voor ons allen om in actie te komen. 
De bewonersvereniging “Vrienden van het Spiegel” heeft daarom een commissie “Spiegel Duurzaam” 
opgericht om samen deze uitdaging aan te gaan en elkaar daarbij te helpen. Hierbij werkt de commissie nauw 
samen met de gemeente en met energiecoöperatie Wattnu.

De route naar aardgasvrij 2050 
In maart 2022 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. In deze visie 
wordt per wijk de route naar een aardgasvrij Gooise Meren in 2050 beschreven. Wat betekent dit voor het 
Spiegel? Wat zijn de logische stappen? Wat kunnen we als bewoners nu al doen?
We nodigen alle bewoners van het Spiegel van harte uit voor eerste bewonersavond over de energietransitie 
op 27 juni a.s. in de Spieghelkerk, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, Bussum. Inloop vanaf 19.30 uur; verwachte 
eindtijd 22.30.

Het programma          
20:00 Welkom door Robert Kok, voorzitter Vrienden van het Spiegel
20:10 Vraaggesprek met wethouder Barbara Boudewijnse door journaliste Hella van der Wijst
20:25  Transitievisie Gooise Meren; route naar een aardgasvrij Gooise Meren in 2050 door
 Karin van Schuppen, Gemeente Gooise Meren
20:45 Hoe kunnen wij als bewoners concreet aan de slag? door Miel Janssen, voorzitter Wattnu
21:15 Plannen en activiteiten van “Spiegel Duurzaam” door Wilbert van Waes
21.30 Thematafels waar u vragen kunt stellen, met een hapje en een drankje

Het belooft een energieke avond te worden met veel informatie en concrete handvatten om te beginnen. 
Er zijn al mooie voorbeelden in het Spiegel waar we van kunnen leren. Maar er is ook nog veel innovatie en 
ontwikkeling. Samen gaan we in het Spiegel deze reis aan!

We hopen veel bewoners van het Spiegel te ontmoeten en vragen u, om u vóór 24 juni a.s. aan te melden via 
Wattnu.org/aanmelden.  In de Spieghelkerk is ruimte voor 250 personen. Deelname vindt plaats op volgorde 
van aanmelding.

Met vriendelijke groet, 

Barbara Boudewijnse, wethouder Duurzaamheid
Robert Kok, voorzitter Vrienden van het Spiegel
Miel Janssen, voorzitter Wattnu

energiecoöpera�e gooise meren

Onderwerp: Bewonersavond “Spiegel Duurzaam” op 27 juni 2022, 20.00 uur 

Aan de bewoners van
Beerensteinerhof 33  
1406NL Bussum


