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Door de energiecrisis komen steeds meer mensen in de 

problemen. Gemeenten doen hun uiterste best om de 

helpende hand uit te steken, maar lopen al vast bij het 

in beeld brengen van de inwoners die in de knel komen. 

‘En zelfs als we dat wél weten: we kunnen het in deze 

crisis niet zonder het Rijk. Anders valt er niets te helpen’, 

aldus wethouder duurzaamheid Monique van Saane van 

Almelo. 

Nog maar kortgeleden luidde burgemeester Arjen 

Gerritsen van Almelo de noodklok over het aantal mensen 

in zijn stad dat de gasrekening niet meer kan betalen. 

Meerdere wijken in de stad kleuren donkerrood op de 

energiearmoedekaart. Hoe dat komt? Om dat te begrijpen 

is het goed om een kijkje te nemen in het Nieuwstraat

kwartier. Deze Almelose wijk komt er op allerhande 

landelijke lijstjes niet best vanaf. ‘We scoren hier hoog 

op armoede, overlast, slechte woningen... Het Nieuw

straatkwartier laat zien dat bewoners van deze wijken te 

maken hebben met een opeenstapeling van problemen. 

En die problemen moeten domeinoverstijgend worden 

aangepakt’, betoogt Monique van Saane. 

 

Al ruim voor de energiecrisis was duidelijk dat er in het 

Nieuwstraatkwartier iets moest gebeuren. Het bracht 

de gemeente Almelo er vijf jaar geleden toe om met 

het programma Nieuwstraatkwartier te starten. Een 

programma waarin allerlei problematiek tegelijk wordt 

aangepakt, van sociaal tot fysiek en met niet alleen een 

focus op de korte termijn, maar óók op de langere termijn.  

‘Het aantal probleemgezinnen in het Nieuwstraatkwartier 

was – en is – groot en de problemen werden ook groter 

en heftiger. Dat is op zich een bekend patroon. Iemand 

kan niet meer rondkomen, raakt in de stress en gaat dan 

gekke dingen doen. Een hennepkwekerij beginnen, bij

voorbeeld. Wat we ook zagen: kinderen die minder focus 

hebben voor hun opleiding omdat ze al jong veel werken 

in bijbaantjes zodat het gezin rond kan komen. Dat is 

schrijnend’, aldus Monique. 

 

A C H T E R  D E  V O O R D E U R  K O M E N A C H T E R  D E  V O O R D E U R  K O M E N 
‘Onze insteek was om als gemeente goed in beeld te 

krijgen wat er speelt. Dat was hard nodig. Het vertrou

wen in de overheid was laag. Mensen keerden zich af. 

Wil je iets kunnen betekenen, dan zul je daaraan moeten 

werken. Door in gesprek te gaan met bewoners zijn we 

zichtbaarder geworden. Ook in coronatijd deden we 

ons best om in contact te blijven. Nu we midden in een 

ongekende energiecrisis zitten, hebben we er voordeel bij 

dat we al een tijd terug aan de slag zijn gegaan in deze 

wijk en mensen van naam en gezicht kennen.’ 

 

Toch is dat in deze crisis niet afdoende. Daarvoor is de 

groep mensen die niet meer kan rondkomen en in de 

problemen raakt simpelweg te nieuw, te groot en te 

onbekend, zegt Monique. ‘Het zijn niet meer alleen de 

mensen die we al in beeld hadden, maar ook mensen die 

eerder prima konden rondkomen, van jong tot oud. Het is 

alle hens aan dek om die mensen in beeld te krijgen en 

waar mogelijk de helpende hand te bieden. Dat betekent 

dat we creatief moeten zijn in onze aanpak, waarbij we 

overigens ontzettend worden tegengewerkt door de regels 

rondom de AVG. ‘ 

 

Zij vervolgt: ‘Een van de dingen die we gedaan hebben, is 

een analyse gemaakt van alle koophuizen in het Nieuw

straatkwartier ouder dan 1970 in een bepaalde prijs

categorie. Deze woningeigenaren komen in aanmerking 

voor ons ontzorgaanbod dat praktische hulp biedt bij de 

verduurzaming. We benaderen inwoners door langs te 

gaan met een bakfiets met duurzame producten erin.  

Dat doen we met een gevarieerde groep mensen: 

bouwadviseurs, vrijwilligers en opbouwwerkers. We bellen 

aan en bieden het pakketje duurzame producten aan 

om in gesprek te raken over verduurzaming van de eigen 

woning. 

We hebben gemerkt dat deze woningeigenaren wel 

willen verduurzamen, maar geen idee hebben hoe ze dit 

moeten aanpakken. Eigenaren met een oudere woning 

met een lage WOZwaarde bieden we een bouwadviseur 



gewoon geld nodig, maar dat niet alleen, er moeten ook 

centrale maatregelen komen. We pleiten er daarom voor 

dat het Rijk gebruikmaakt van de kennis en contacten die 

gemeenten al hebben’, zegt Monique. Ze voegt daaraan 

toe: ‘Bij het beleid dat nu wordt uitgerold staan misschien 

alle komma’s en punten wel op hun plek. Maar zijn 

mensen meegenomen in dat beleid? Nee. En dan gaan ze 

met de hakken in het zand. Het zou mooi zijn als er meer 

erkenning komt voor onze aanpak van onderop. Vergeet 

de indicatoren, bel gewoon eens bij inwoners aan en ga in 

gesprek. Zo zijn wij begonnen, in het klein. En nu gaan we 

de aanpak opschalen met alle partijen samen.’

“Vergeet de indicatoren, 

bel gewoon eens bij 

inwoners aan en ga  

in gesprek”

die helpt bij het opstellen van een bouwplan, het zoeken 

naar subsidies of leningen en het beoordelen van offertes. 

Daarnaast bieden we een gunstige lening voor de verbe

tering en verduurzaming van de eigen woning. Recent 

leverde ons bezoek in een kleine straat in Almelo nog  

13 afspraken voor een gesprek met een bouwadviseur op. 

En vanuit andere plekken in de stad komt inmiddels de 

vraag: hé, ik wil ook zo’n bouwadviesgesprek. We kunnen 

gerust spreken van een succes.’ 

 

G O E D E  S A M E N W E R K I N G G O E D E  S A M E N W E R K I N G 
De Almelose wethouder vervolgt: ‘Dat succes valt of staat 

met een goede samenwerking tussen allerlei partijen. 

Het programma Nieuwstraatkwartier is begonnen als een 

samenwerking tussen bewoners, ondernemers, woning

corporaties, gemeente en andere partners in de stad. Het 

is een domeinoverstijgende wijkaanpak waarbij we met 

fysieke interventies ook sociale resultaten willen bereiken 

en andersom. Zo moet je bij de beleidsontwikkeling voor 

een inclusieve energietransitie het sociale en het fysieke 

domein vanaf het begin betrekken. Over de ontwikke

ling van beleid voor duurzaamheid voor mensen met een 

smalle beurs schakelen we daarom bijvoorbeeld ook met 

de adviseurs voor schuldhulpverlening en laaggeletterd

heid. Of met de wijkregisseurs.’  

 

Hoe mooi alle initiatieven en samenwerkingen van 

onderop ook zijn, uiteindelijk is wat Monique betreft de 

conclusie dat we in deze crisis het Rijk nodig hebben. ‘Wij 

kunnen simpelweg het gat niet dichten dat er nu is. Er is 


