
Na Bewegen en Welzijn op re-
cept, komt er in Nieuwegein nu
ook Kunst op Recept. Het con-
cept wordt als proef uitge-
voerd in Nieuwegein. Het doel
is een landelijke introductie,
zoals dat ook met Welzijn op
Recept gebeurde. Na de start
in Nieuwegein in 2012 zijn er al
in 40 Nederlandse gemeenten
opvolgers.

Raymond de Jong
Nieuwegein

Bij Kunst op Recept krijgen men-
sen met psychosociale klachten
van hun huisarts of andere eerste-
lijns zorgaanbieder geen pillen
meer voorgeschreven, maar kun-
nen ze een creativiteitscursus,
muzieklessen of een persoonlijk
kunsttraject volgen.

Huisartsen en andere betrokke-
nen verwachten hiermee het wel-
bevinden van patiënten te vergro-
ten. Het moet bijvoorbeeld een-
zaamheid, somberheid, stress en
angstklachten verkleinen.

De officiële aftrap voor Kunst
op Recept is vandaag. In Kunst op
Recept participeren de vier ge-
zondheidscentra van Nieuwegein,
kunstencentrum DE KOM en het
Landelijk Kennisinstituut voor
Cultuureducatie en Amateur-
kunst (LKCA).

Patiënten van de gezondheids-
centra kunnen na verwijzing door
hun huisarts via DE KOM allerlei
kunstzinnige en creatieve activi-
teiten volgen. In een groep gelijk-
gestemden kunnen zij schilderen,
boetseren, muziek maken of to-
neelspelen. Ook zijn er individu-
ele trajecten voor mensen die
bang zijn om naar een vol theater
te gaan. Er worden zorgprogram-
ma’s ontwikkeld die helpen om je
beter en sterker te voelen.

Gelukkiger
Hoofd kunsteducatie en -partici-
patie Marjo Schlaman van DE
KOM vindt het een logische stap
dat het kunstencentrum meedoet.
Schlaman: ,,We zoeken verbin-
ding met onze doelgroepen en wij
geloven erin dat we met kunst de
gezondheid van mensen kunnen
bevorderen.’’

Ook Jan Joost Meijs van gezond-
heidscentrum De Roerdomp ziet
in Kunst op Recept een belang-
rijke toevoeging. ,,We hebben de
effecten van onze 4-jarige erva-
ring gemeten. We merken dat het
werkt, mensen worden zichtbaar
gelukkiger met onze aanpak.’’

De pilot met Kunst op Recept
duurt in Nieuwegein twee jaar. Na
een evaluatie gaan de initiatiefne-
mers werken aan een landelijke
uitrol.

Schilderenen toneel
opdoktersadvies

De man die Eneco op de knieën kreeg
BartvandenHeuvel is vanstadsverwarmingafmaar isnognietuitgestreden

René Cazander
Utrecht

Dankzij het hardnekkige verzet van
de 38-jarige hoofdinkoper van een
leasemaatschappij wordt het voor
alle klanten van Eneco vanaf vol-
gende maand een stuk goedkoper om
van stadsverwarming af te komen.

Heeft u de champagnefles al ont-
kurkt?
Ja, vorige week heb ik een flesje
opengetrokken. Mijn vriendin en ik
vonden dit resultaat nu wel eens een
moment om samen te vieren. Het is
de bekroning voor een jaar lang strij-
den tegen de misstanden in en
rondom het systeem van stadsver-
warming. Ik ben er een jaar, voorna-
melijk in de avonduren, best druk
mee geweest.’’

Wat heeft u het meest gestoord
aan de houding van Eneco?
Ieder abonnement kun je zonder veel
gedoe opzeggen. Behalve stadsver-
warming. Onbegrijpelijk. Er zijn
langzamerhand genoeg andere,
duurzamere manieren om je huis te

verwarmen. Het beeld van stadsver-
warming als duurzame warmtevoor-
ziening is veel genuanceerder, zoveel
is het afgelopen jaar duidelijk gewor-
den. Eneco rekende zoveel omdat ze
leidingen moest weghalen. Dat hoeft
dank zij goede afspraken tussen de
gemeente en Eneco niet meer. Vorig
jaar zijn in Utrecht 14 huishoudens
afgesloten. Ik word elke week gebeld
door mensen die dit ook willen.’’

Wanneer tekent u zelf het contract
met Eneco?
Ik heb vorige week het contract al ge-
tekend. Ik heb thuis de kraan van
stadsverwarming al dicht staan. Ik
heb een lucht-water warmtepomp
staan en zonnepanelen op mijn dak
liggen. Ook rijd ik in een elektrische
auto en ben mede-eigenaar van een
project met windmolens. Ik ben he-
laas nog niet helemaal energieneu-

Z Bart van den
Heuvel richt zich
na zijn strijd
tegen dure afslui-
ting van stadsver-
warming op de bi-
omassacentrale
en regelgeving.
FOTOBARTVANPAGÉE

LeidscheRijnerBart
vandenHeuvel is de
man, die het grote en
machtige Eneco vorige
week op de knieën kreeg.

traal, maar voor een doorsnee huis-
houden goed op weg.’’

Is Eneco nu van u af?
Ik ben initiatiefnemer van de Stich-
ting Stadsverarming. We kunnen ons
nu op een beperkter aantal onder-
werpen focussen. De geplande bio-
massacentrale in Utrecht heeft nog
steeds niet onze voorkeur. We zijn
tevens betrokken bij de oprichting
van een landelijke stichting die wil
gaan lobbyen voor betere wet- en re-
gelgeving. Met name waar dit de por-
temonnee van de huishoudens met
stadsverwarming raakt. De regelge-
ving die bepaalt hoe de tarieven wor-
den vastgesteld, komt helaas uit Den
Haag. Er klaar mee ben ik - en zijn we
- de komende tijd dus nog zeker niet.
Wel erg tevreden over het tot nu toe
bereikte resultaat.’’

AFSLUITING

UTRECHT Afsluiting van stads-
verwarming kost Eneco-klan-
ten in Utrecht en Nieuwegein tot
nu toe soms wel duizenden
euro’s. Dit gaat met ingang van
volgende maand veranderen.
Eneco vraagt dag nog maar een
vast bedrag: 423 euro, inclusief
btw.

Een vast bedrag
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