
Verslag	bijeenkomst	13	november		

Op	dinsdag	13	november	vond	er	een	bijeenkomst	plaats	met	als	onderwerp		’t	Ven	pionierbuurt	
aardgasvrij.	In	totaal	waren	er	zo’n	25	buurtbewoners	aanwezig.	We	trapten	de	avond	af	met	een	
introductierondje,	om	zo	een	beter	beeld	te	krijgen	van	wie	er	aanwezig	waren	en	welke	delen	van	’t	
Ven	er	vertegenwoordigd	waren.		

Subsidie	voor	‘t	Ven	
Na	de	laatste	bijeenkomst	is	bekend	geworden	dat	’t	Ven	in	aanmerking	komt	voor	een	Rijkssubsidie	
van	4,	6	miljoen.	Op	de	vraag	naar	meer	informatie	over	de	4.6	miljoen	rijkssubsidie	die	wordt	
uitgegeven	antwoordde	Roozbeh	Nikdel,	Projectleider	Energietransitie	vanuit	Gemeente	Eindhoven,	
dat	er	3	miljoen	beschikbaar	wordt	gesteld	voor	het	open	warmtenet	en	1.6	miljoen	voor	de	
financiële	ondersteuning	van		woningeigenaren.		
	
Wat	voor	buurt	is	’t	Ven?	
Het	doel	van	de	avond	was	om	een	beter	beeld	te	krijgen	van	’t	Ven.	Welke	kennis	hebben	we	in	de	
buurt?	Van	welke	media	wordt	er	gebruik	gemaakt	(bv.	whatsappgroep,	facebookgroep,	
wijkblaadje)?	Welke	ontmoetingsplaatsen	zijn	er?	En	nog	belangrijker:	wat	maakt	’t	Ven	uniek?	Om	
dit	beeld	te	schetsen	werd	er	aan	de	hand	van	een	geprinte	kaart	een	‘wijkmap’	gemaakt	door	de	
aanwezigen.	Zie	hieronder	het	resultaat:	
[foto]	

Meedenkbijeenkomsten	
Om	te	komen	tot	een	wijkplan	aardagsvrij	’t	Ven	worden	om	de	paar	weken	meedenkbijeenkomsten	
georganiseerd.	Daarnaast	vindt	er	een	paar	keer	per	jaar	een	grotere	wijkbijeenkomst	plaats	waarbij	
iedereen	in	de	wijk	informatie	kan	krijgen.		
	
Actiepunten	
Uit	de	avond	komt	een	aantal	actiepunten,	zoals	meer	gebruikmaken	van	andere	informatiekanalen,	
om	meer	mensen	te	bereiken.		Tijdens	een	eerder	bijeenkomst		hebben	bewoners	hun	input	gegeven	
op	flappen.	De	volgende	bijeenkomst	wordt	niet	alleen	bekend	gemaakt	via	de	app	(zie	hieronder),	
maar	wordt	ook	gemaild	naar	de	mensen	die	hun	emailadres	hebben	achtergelaten.		
	
Meer	informatie	
Kon	jij	niet	aanwezig	zijn	tijdens	deze	meedenkbijeenkomst,	of	wist	je	er	simpelweg	nog	niet	vanaf?	
Download	dan	de	app	van	Buurkracht,	zo	blijf	je	op	de	hoogte	en	ontvang	je	een	melding	bij	iedere	
wijkbijeenkomst.		
	
Wil	jij	deelnemen	aan	het	meedenkteam	of	hier	meer	informatie	over	ontvangen?	Meld	je	dan	aan	
bij	Irmy	van	Buurkracht	door	een	e-mail	te	sturen	naar	irmy@buurkracht.nl								
	
	

	 	



Notulen	
Dinsdag	13	november	2018	
Aanwezigen:	Irmy	Bran-van	Paassen,	Roozbeh	Nikdel,	Tanja	van	de	Wiel,	Mandy	Figaroa	

• Er	waren	alleen	kopers	(woningeigenaren)	aanwezig;	
• Er	is	veel	tussentijdse	instroom.	Hierdoor	worden	vragen	die	tijdens	de	eerste	bijeenkomst	

zijn	besproken,	nog	een	keer	besproken.	Niet	voor	iedereen	meer	interessant	en	leidt	tot	
gebrek	aan	tijd.		
à	Volgende	keer	eerste	kwartiertje	voor	nieuwe	instroom	en	daarna	verder	met	de	agenda.	

• Niet	iedereen	was	op	de	hoogte	van	de	bijeenkomst.	Hadden	het	via	via	gehoord.	Daarom	nu	
e-mailadressen	genoteerd.	Bij	de	volgende	bijeenkomst	ontvangen	ze	een	persoonlijke	
uitnodiging	per	mail.	Ook	is	er	behoefte	aan	verslagen	van	de	vorige	bijeenkomst(en).	
à	Data	van	de	volgende	bijeenkomsten	nu	alvast	doormailen?	
à	In	de	eerst	volgende	mail	stappenplan	met	printscreens	meesturen	hoe	aanmelden	op	
Buurkracht	app.	En	wat	de	voordelen	hiervan	zijn.	Dus	dat	je	een	push	notificatie	krijgt	bij	
iedere	activiteit.	

• Werkgroep	energie	onder	leiding	van	Paul.	Hij	wil	ook	communicatie	voor	bijv.	het	
wijkblaadje	oppakken.		
à	Wellicht	kan	er	ook	een	werkgroep	communicatie	gevormd	worden?	

Vraag	en	antwoord:	
Vraag	bewoner:	wordt	vandaag	de	rapportage	van	de	‘flipover	opdracht’	van	de	vorige	bijeenkomst	
gedeeld?	à	er	is	hiervan	geen	rapportage	gemaakt,	maar	wellicht	komen	sommige	punten	terug	in	
de	presentatie.	We	nemen	dit	mee	in	de	evaluatie	voor	de	volgende	keer.	
Vraag	bewoner:	wil	meer	weten	over	de	4,6	miljoen	rijkssubsidie.	à	3	miljoen	is	voor	het	open	
warmtenet.	1,6	miljoen	voor	financiële	middelen	voor	woningeigenaren.	Is	dus	niet	hetzelfde	als	in	
Meerhoven.	

Reactie	bewoner:	van	verschillende	(commerciële)	partijen	een	aanbod	gekregen	voor	isolatie.	
Waaronder	van	Susteen.	Is	verwarrend.		

	



Meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 13 november 2018

1



Agenda

2

Voorstelrondje

Recap

Pioniersbuurt, wat is dat?

Website en app

Van website naar app, naar allebei

Plan

Tijdlijn, doel, aspecten meedenken

De wijk in kaart brengen

Oproep Paul
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Tijdlijn, planning en mijlpalen

4

Mijlpalen Lead

Goed functionerend Wijkteam

Sterke schouders vinden & wijkteam vormen Buurkracht

Interactie met & feedback van bewoners Buurkracht

Samenwerking met partners opzetten

Relevante partners identificeren en rolverdeling & samenwerking bepalen Gemeente

Uitvoeringsplan

Top 3 alternatieven op wijkniveau inzichtelijk Gemeente

Gewenste wijksituatie tbv warmtetransitie Buurkracht

Technische mogelijkheden voor bewoners inzichtelijk Gemeente

Beschikbare financiering Gemeente

Overzicht geïnteresseerde bewoners Buurkracht

Procesbeschrijving - Vervolgstappen voor realisatie Buurkracht

Schrijven Uitvoeringsplan Buurkracht

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei junjul aug sept okt nov dec
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Bijeenkomsten Programma Communicatie

Bijeenkomst # Thema
Aanwezige 

partners
Kernvragen Agenda Boodschap bewoners

Buurtbijeenkomst 1 werven wijkteam Gemeente

Wat is er gaande in de wijk omtrent aardgasvrij 

worden? Wat betekent het om pilotbuurt te zijn? Als 

ik een stem wil hebben, wat kan ik dan doen?

Welkom door gemeente, informeren over 

gemeenteplannen, introductie Buurkracht, oproep tot 

plaatsnemen in wijkteam

Lid worden van wijkteam

Wijkteambijeenkomst 1

Introductie in de wijk 

en 

samenwerkingsvorm

Optionele 

partners: 

woningcoöperat

ies, etc. 

Welke partijen zijn er betrokken en welke rol hebben ze? 

Wie zitten er allemaal aan tafel vandaag? Welke kennis 

hebben we in de buurt? Wat maakt onze buurt nou uniek 

en hoe brengen we dat over naar deze partners/partijen?

Welkom en recap door Buurkracht, toelichting agenda, 

voorstelrondje, toelichting partners, inventarisatie kennis in de 

buurt, schrijven hoofdstuk 'wijkintroductie'; wat maakt de wijk 

nu uniek?

Meld je aan op de app

Wijkteambijeenkomst 2

Verwachtingen 

richting diverse 

partners

Welke partijen worden hierbij betrokken? Waar ligt hun 

toegevoegde waarde en verantwoordelijkheid? Wat 

verwacht ik van deze partijen of wat wil ik graag van ze 

weten?

Welkom en recap door Buurkracht, toelichting agenda, 

toelichting categorieën partners, toelichting keuze partners 

door gemeente, pitch partners, in groepjes 

eisen/vragen/wensen aan partners vastleggen

Wijkteambijeenkomst 3
Kwalitatief 

buurtonderzoek I

Welke vragen gaan we stellen aan de buurtbewoners en 

hoe gaan we de enquêtes afnemen? Hoe zetten we de 

hulp van het Summa en de Fontys in?

Welkom en recap door Buurkracht, toelichting agenda, 

voorstel enquêtevragen bespreken, aanvulling door buurtteam, 

keuze digitaal of analoog (of beide), rol studenten, 

roostering/beschikbaarheid

Deelnemen aan het onderzoek

Wijkteambijeenkomst 4
Kwalitatief 

buurtonderzoek II

Vertegenwoordi

ging 

Summa/Fontys

Hoe analyseren we de resultaten? Welke verbanden 

willen we onderzoeken? Wie gaan dit doen?

Wijkteambijeenkomst 5
Kwalitatief 

buurtonderzoek III

Vertegenwoordi

ging 

Summa/Fontys

Wat kunnen we concluderen uit de enquêteresultaten? 

Hoe vertalen we dat naar de buurt?

Buurtbijeenkomst 2

Voortgang 

samenwerking en 

buurtonderzoek

Welke partijen spelen nu een rol in dit proces in de 

wijk? Wat schieten we hier als buurt mee op? Wat is 

de rol van het buurtteam? Wat zijn de resultaten van 

de enquête?

Kom naar de 

buurtbijeenkomst

Wijkteambijeenkomst 6

Top 3 collectieve 

technische 

oplossingen 

Gemeente

Wat is de top 3 collectieve oplossingen voor warmte in 

onze wijk? Waarom vormen deze drie opties de beste 

oplossingen? Wat zijn de consequenties?

Wijkteambijeenkomst 7

Technische 

mogelijkheden per 

woning

Technische 

partner (bijv. 

Omons)

Welke technische tools zijn er beschikbaar? Wat gaat dit 

opleveren? Hoe betrekken we de buurt bij het invullen 

van de tool?

Vul de tool in

Wijkteambijeenkomst 8 Financieringsopties
Financiële 

partner

Wat kan een financiële partner bieden? Welke 

financiëringsopties zijn er? Welke behoeften heb ik zelf 

en schatten wij in onze buurt?

Buurtbijeenkomst 3

Voortgang 

collectieve en 

individuele 

technische 

oplossingen en 

financieringsopties

?

Diverse 

partners 

(standjes)

Welke collectieve en individuele oplossingen zijn 

geschikt voor onze/mijn woning(en) en hoe maken 

we dat financiëel bereikbaar?

Kom naar de 

buurtbijeenkomst

Wijkteambijeenkomst 9

Verdiepend 

onderzoek in 

offerte/advies voor 

eigen woning

Bijv. 

serviceprovider

Hoe moet de inschrijving hiervoor eruit zien? Hoe 

benaderen we onze buurt hiermee? 

Schrijf je in voor verdiepend 

onderzoek/offerte

Wijkteambijeenkomst 10

Creeëren van 

overzicht in 

interesse, daarna 

opvolging

Hoe creeëren we overzicht? Waar is overweldigende 

interesse in? Gaan we wellicht een collectieve actie 

opzetten?

Wijkteambijeenkomst 11
Concept 

uitvoeringsplan 
Gemeente

Hoe ziet het concept uitvoeringsplan eruit? Welke op- en 

of aanmerkingen hebben we?

Wijkteambijeenkomst 12 Afsluiting en borrel Gezellig en met trots proosten op onze prestatie

Buurtbijeenkomst 4

Offerte/advies voor 

eigen woning, 

inclusief aanbod

Serviceprovide

r

Er is een plan, maar wat kan ik nu met mijn woning? 

Welke partijen kunnen me daarbij helpen? Hoe 

pakken ze dit aan?

Kom naar de 

buurtbijeenkomst / Neem een 

stap met je woning

nader te bepalen
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