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Basisschool Het Vlot

Het uitgebreide projectplan waaraan wordt gewerkt is om basisschool Het Vlot, een actieve en
goede basisschool met veel kinderen uit de wijk, te voorzien van duurzame energie. Met
zonnepanelen op het dak van de school. En mogelijk ook op Het
Groene Eiland, dat is een groot grasveld dat naast de school ligt.
Dus echte wijkstroom voor de wijk zelf.

http:
//www.jenaplanschoolhetvlot.nl/
Het Groene Eiland

Het Groene Eiland
Tegelijk willen we dit Groene Eiland zelf ook herinrichten. Het ‘Groene Eiland’ is een groot
grasveld, midden in de wijk. Ongeveer 40 x 60 meter. Het grasveld mag wel wat
speelvriendelijker worden. En een honden uitlaatplaats en groot kinderspeeltoestel op het Groene
Eiland (de Spin) liggen nu te dicht bij elkaar.

Schoonmaken van het Groene Eiland door de buurt- en schoolkinderen !
Basisschool Het Vlot

Met de prijs willen we de zonnepanelen kopen en installeren, het
speeltoestel verplaatsen, een bij- en vlindervriendelijk tuintje
aanleggen en het grasveld opknappen.
Doel van het plan is een lagere energierekening voor de basisschool én om een concreet
duurzaamheidsproject in de wijk te realiseren. Betrokkenheid en duurzame samenwerking van
school, gemeente en buurt is uiteraard onderdeel van het plan.
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Speeltoestel De Spin, op het Groene Eiland maar vlakbij een honden uitlaatplaats

Ontvangen idee van
buurtbewoonster voor
nieuwe inrichting

Plattegrond op onze website, met
het ‘Groene Eiland’,
basisschool Het Vlot en De Spin
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Financiën
Het te winnen bedrag gaat geheel naar de kosten voor de uitvoering van dit project. Met de prijs
willen we de zonnepanelen voor de basisschool kopen en het Groene Eiland duurzamer
herinrichten.
De kosten van het hele project worden op dit moment nog precies doorgerekend, op basis van
het jaarlijks gemiddeld energieverbruik school, het beschikbare dakoppervlakte van de
basisschool, de beschikbare ruimte op Groene Eiland, de kosten van het verplaatsen van de Spin,
de kosten van een groene afscheiding voor de hondenuitlaatsplaats en de kosten van een Bijenen vlindertuin (Bij-Blije-Buurt) plus van het inzaaien van een bijenvriendelijke struiken.

De financiële onderbouwing en praktische uitwerking wordt nu door twee experts uitgerekend. In
hoofdlijnen zal dit € 720 exclusief btw gaan kosten. Het werkplan omvat voor de school een
isolatie, licht en energieadvies. Daarbij inbegrepen is een dakconstructie onderzoek. Verder
welke veiligheidseisen extra nodig zijn. Bij de aanschaf wordt nu uitgegaan van 500 m2 aan
zonnepanelen, platdaksysteem, uitgaande van een dakoppervlakte van de school van 1160 m2.
De offerte wordt nu opgemaakt, inclusief voor een duurzame lening. Het onderzoek richt zich
verder op hoeveel zon over het jaar heen waar op het dak valt. De kosten van het verplaatsen
van het speeltoestel plus herinrichting hondenuitlaatplaats: demontage, betonfundatie, deel
nieuwe valzand ondergrond, spitten, frezen en inzaaien oude locatie, naar verwachting ca. €
3.030 exclusief btw. Bij- en vlindervriendelijk tuintje aanleggen en grasveld opknappen: kosten
relatief bescheiden, bovendien inzet van buurtbewoners.

De planning is dit jaar. Vooral afstemming met buurt!
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Energie Coöperatie Gouda
Het Groene Eiland en Het Vlot verduurzamen is onderdeel van een breder plan voor de wijk. Met
een eigen energiecoöperatie willen we duurzame energieprojecten in en met de wijk
ondersteunen. Met overheden, instellingen en bewoners werken we aan verschillende isolatie- en
energiebesparingsprojecten. Vooral op daken van openbare gebouwen kunnen er meer
zonnepanelen komen.

Bewonersplatform
Stichting bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck is een platform van betrokken bewoners die
zich op vrijwillige basis inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van vooral de wijk. We
willen bijdragen aan de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de wijk Plaswijck
(Bloemendaal Oost, postcode 2804) in Gouda. Plaswijck is een groene en gevarieerde wijk in
Gouda. Zie www.wijkteamplaswijck.nl , www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda en
twitteraccount @wtplaswijck voor informatie over onze projecten programma's, activiteiten en
initiatieven.
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