Notulen 12 december 2018 & notulen 9
januari 2019 ‘t Ven
Agenda 12 december:
1. Kwalitatief onderzoek
We willen graag de wijk in trekken om een kwalitatief onderzoek uit te voeren door bewoners te
interviewen. Ik heb een voorstel over hoe we dit aan willen pakken en wil graag weten wat jullie van
het voorstel vinden.
2. Warmtecamera
We hebben een warmtecamera tot onze beschikking, hiermee kun je met infrarood zien waar huizen
warmte lekken. We willen graag met jullie brainstormen hoe we deze in zouden kunnen zetten in de
wijk om meer bewustzijn te creëren.
3. Warmtenet in Meerhoven
Er is meerdere malen door jullie benoemd dat jullie het idee van een potentieel warmtenet wel
spannend vinden, met name door de ervaringen in Meerhoven. Ik heb contact met
ervaringsdeskundigen in Meerhoven (die o.a. de rechtszaak tegen EnNatuurlijk gevoerd hebben) en
wil graag een lijst met jullie opstellen, van vragen die je aan hen zou willen stellen. We kunnen hen
dan een volgende sessie (goed voorbereid) uitnodigen.
Agenda 9 januari:
1. Voorstellen Yvette
Voor mij is het al een tijdje duidelijk dat ik een andere functie ga krijgen binnen Buurkracht, maar
uiteraard moesten we jullie wel van een fijne buurtbegeleider voorzien! Ik wil jullie graag a.s.
woensdag trots voorstellen aan Yvette. Ook 6 februari komen we nog samen, daarna gaat zij jullie
verder begeleiden in dit traject.
2. Warmtecamera-planning
Vorige keer hebben we besproken dat we de warmtecamera graag in willen zetten, deze keer wil ik
graag de concrete planning met jullie bespreken. Denk aan potentiële data, een schema voor de
warmtecamera-wandeling, aankondiging, etc.
3. Technische mogelijkheden
Vorige keer hebben we een excursie naar de biomassacentrale in Meerhoven besproken, plus vragen
die we over het thema ‘alternatieven voor warmte’ zouden willen stellen. Ik wil graag de praktische
aanpak hiervan verder bespreken. Daarnaast wil ik wat meer vertellen/laten zien over een programma
waarmee je meer inzicht kunt verkrijgen over individuele stappen voor je woning. Voor de Sintenbuurt
is al besproken om dit programma in te zetten.
Wat is er besproken:
Onderwerpen/updates
We bespraken het voorstel voor het kwalitatief onderzoek in de wijk, naar aanleiding van het voorbeeld in de
Sintenbuurt. Er zijn een aantal toevoegingen vanuit de buurtbewoners aan de vragen, bijvoorbeeld het
uitvragen van leeftijd en gezinssituatie. Daarnaast wordt ook besloten dat de buurtbewoners zelf de enquête
af gaan nemen. Irmy zou deze rondsturen met de notulen. Door ziekte en vakantie is dit niet gebeurd
voorafgaand aan de sessie op 9 januari. Hier zijn aanvullende afspraken gemaakt, namelijk dat er een PDF
variant komt en een online variant. Iedereen probeert voor zondag 27 januari voor zichzelf de enquête te
vullen en 2-3 buurtbewoners te interviewen. Voor dat laatste kan de PDF variant gebruikt worden. Vanuit
Buurkracht proberen we dan de eerste resultaten terug kort terug te koppelen op 6 februari. Tip: probeer
buurtbewoners uit verschillende leeftijdscategorieën te interviewen!
Ook de huurwoningen kwamen op 12 december ter sprake. Het vraagstuk was vooral waar we hen in mee
zouden nemen. De woningcoöperaties hebben verzocht om hun huurders niet te benaderen, zij geven aan
dat ze de huurders zelf zullen benaderen wanneer ze duidelijkheid voor hen hebben. We hebben dan ook
afgesproken ons daar aan te houden. Houdt hier ook rekening mee met de enquête.
Op 12 december kwam ter sprake dat veel buurtbewoners toch nog niet door hebben dat ’t Ven pioniersbuurt
aardgasvrij is. We hebben besproken hoe we een warmtecamera van Buurkracht in kunnen zetten om op een

ludieke manier hier meer zichtbaarheid aan te geven. Uiteindelijk ontstond het idee van een
warmtecamerawandeling. Op 9 januari hebben we hier verder over gepraat. Buurkracht had een concreet
voorstel en in groepen hebben we uitgewerkt hoe we de communicatie en de praktische invulling verder vorm
kunnen geven. Het resultaat hiervan volgt in een aparte mail. Tipje van de sluier; we gaan jullie vragen om je
aan te melden met je woning als onderdeel van de route.
Op 12 december bespraken we dat er veel vragen leven rondom het plan voor het warmtenet. Deze vragen
zijn door Buurkracht geclusterd en hebben we op 9 januari nog even voorbij zien komen. Jullie vinden ze
hieronder, onder de actiepunten. Aanvullingen kunnen via mail naar irmy@buurkracht.nl
Yvette Marijnissen heeft zich voorgesteld als de nieuwe buurtprocesbegeleider aardgasvrij, vervanger van
Irmy. Jullie kunnen haar contacten via yvette@buurkracht.nl. Irmy krijgt een andere functie binnen Buurkracht.
Op 6 februari komen Irmy en Yvette nog samen, daarna zal Yvette het overnemen.
De eerstvolgende sessie vindt plaats op 6 februari en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste uur gaat over
de alternatieven voor aardgas. Daarnaast vertelt de gemeente over de keus om een plan te schrijven voor
een warmtenet. In het tweede uur hebben we het interactieve gedeelte waarbij vragen gesteld kunnen
worden. Deze vragen kunnen sowieso gesteld worden aan de gemeente en een
bewoner/ervaringsdeskundige uit Meerhoven. We hopen dat er ook iemand van de biomassacentrale bij kan
zijn. We beginnen met de vragen die eerder opgesteld/ingestuurd zijn, wellicht is er nog tijd over. De excursie
naar de biomassacentrale paste niet in dezelfde avond, dus deze vind plaats op 13 februari. Hiervoor kun je
je aanmelden via een formulier. Een rondleiding duurt 30 minuten.
De wethouder (Jan van der Meer) wil graag appeltaartgesprekken voeren om meer te horen over wat er leeft
in de wijk. Hij neemt dan dus een appeltaart mee en komt bij je thuis langs. Het is de bedoeling dat je ook 3-4
buurtbewoners uitnodigt en het is leuk als jullie de energierekening klaar willen leggen. Wil je je hiervoor
aanmelden, dan kan dat via irmy@buurkracht.nl.

Wat is er besloten en zijn de acties?
Besluiten en actie

Wat zijn de actiepunten:
wat
Iedereen die deelneemt aan de meedenksessies vult de
enquête voor zichzelf in
Iedereen die deelneemt aan de meedenksessies
probeert 2-3 buurtbewoners te interviewen en voert deze
resultaten ook in
Irmy maakt een invulvariant (PDF) van de enquête en
een digitale variant (Surveymonkey)
Irmy werkt het plan voor de warmtecamerawandeling
verder uit en stuurt een formulier uit naar de emaillijst
voor sessies van het meedenkteam om je woning op te
geven
Iedereen mag aanvullingen op de vragenlijst aanleveren
per mail. De vragen worden behandeld op 6 februari.
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Vragen
Op 12 december heb ik jullie vragen aan de gemeente, de biomassacentrale en aan Meerhoven
genoteerd. Hieronder staan ze geclusterd. Als jullie nog aanvullingen hebben, laat mij dat dan a.u.b.
per mail weten voor 1 februari, dan verwerk ik ze nog voor 6 februari en kunnen onze gasten zich
voorbereiden.
Vragen aan de gemeente:
Ik ben potentiële klant, wat hebben jullie mij te bieden? Hoe doen jullie dat?
Komt de warmte over het kanaal of door het kanaal?

Welke consequenties heeft de locatie van je woning? (nabijheid warmtenet)
Wat betekent dat praktisch gezien voor mijn woning en aan welke eisen moet deze voldoen?
Hoe is de financiële verdeling van de subsidie?
Is er subsidie beschikbaar en op welke voorwaarden?
Ik weet mijn huidige verbruik, hoeveel moet ik bij een warmtenet gaan afnemen en wat zijn dan de
kosten?
Welke keuzevrijheid heb ik als bewoner?
Wat is mijn connectie met/invloed van bewoners om mij heen?
Waar kan ik NU terecht als ik binnen een jaar stappen wil/moet nemen met mijn woning en advies wil
over stappen waar ik sowieso geen spijt van krijg?
Bij welke temperaturen van het warmtenet heb ik vergelijkbaar comfort als met gas?
Heeft het zin een warmtenet door te trekken naar delen van de wijk waar een laagwaardige
temperatuur wordt verwacht? Waar ligt het omslagpunt? Worden hierbij de kosten en baten inzichtelijk
gemaakt?
Hoe zit het met waterstof?

Vragen aan Meerhoven:

Welke ervaringen hebben jullie in Meerhoven met het warmtenet?
In hoeverre lijkt het plan voor het net in ‘t Ven op de situatie in Meerhoven?
Wat zijn aandachtspunten die je ons mee wil geven?

Vragen aan de biomassacentrale:
Waar komt de warmte vandaan?
Hoe gaan jullie om met storingen?
Is er in de toekomst voldoende biomassa?

‘t Ven wijkteamoverleg

Eindhoven, 9 januari 2019
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Agenda
Welkom en voorstellen Yvette
Warmtecamera-planning
Excursie biomassa-centrale
Omons
Praktische toepassing enquête
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Voorstellen Yvette

Yvette Marijnissen
Buurtprocesbegeleider aardgasvrij
yvette@buurkracht.nl
06 28 91 98 77
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Proces

4

Inzet warmtecamera

5

Voorstel warmtecamera-wandeling
• Elke straat is niet haalbaar, dus clusteren en een route ontwerpen
• Twee dagdelen/twee wandelingen lijkt het meest realistisch
• 10 graden temperatuurverschil nodig tussen binnen en buiten
• Twee routes waarop iedereen een aantal woningen kan zien waaraan ze zich kunnen relateren
• Optioneel de hele route lopen of onderweg op ‘aanhaakpunten’ aanhaken
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Clustering van de wijk op basis van energielabelatlas
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Voorstel warmtecamera-wandeling
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In groepjes regelen; communicatie en praktische invulling
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Excursie biomassa-centrale

Woensdag 6 februari 2019

Datum nog niet vastgesteld

20.00 – 22.00 uur

30 min. per rondleiding

Alternatieven voor warmte en keuze voor
warmtenet

Excursie (max 12 personen
per keer) – 24 plaatsen

Interactief: vragen stellen aan de gemeente
en Meerhoven

Doordeweekse avond,
overdag of een ochtend in het
weekend?
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Vragen aan…
Gemeente Eindhoven
• Ik ben potentiële klant, wat hebben jullie mij te bieden?
Hoe doen jullie dat?
• Komt de warmte over het kanaal of door het kanaal?
• Welke consequenties heeft de locatie van je woning?
(nabijheid warmtenet)
• Wat betekent dat praktisch gezien voor mijn woning en
aan welke eisen moet deze voldoen?
• Hoe is de financiële verdeling van de subsidie?
• Is er subsidie beschikbaar en op welke voorwaarden?
• Ik weet mijn huidige verbruik, hoeveel moet ik bij een
warmtenet gaan afnemen en wat zijn dan de kosten?
• Welke keuzevrijheid heb ik als bewoner?
• Wat is mijn connectie met/invloed van bewoners om
mij heen?
• Waar kan ik NU terecht als ik binnen een jaar stappen
wil/moet nemen met mijn woning en advies wil over
stappen waar ik sowieso geen spijt van krijg?

• Bij welke temperaturen van het warmtenet heb ik
vergelijkbaar comfort als met gas?

• Heeft het zin een warmtenet door te trekken naar
delen van de wijk waar een laagwaardige
temperatuur wordt verwacht? Waar ligt het
omslagpunt? Worden hierbij de kosten en baten
inzichtelijk gemaakt?

Biomassa-centrale Eindhoven
• Waar komt de warmte vandaan?
• Hoe gaan jullie om met storingen?
• Is er in de toekomst voldoende biomassa?

Meerhoven
• Welke ervaringen hebben jullie in Meerhoven met het
warmtenet?
• In hoeverre lijkt het plan voor het net in ‘t Ven op de
situatie in Meerhoven?
• Wat zijn aandachtspunten die je ons mee wil geven?
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Inzicht in stappen voor eigen woning + invulvel
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Oefenen enquête (en evt. wijzigen)
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