Notulen 5 juni 2019
’t Ven – meedenkteam sessie 6
locatie

Theresia PleXat, Bredalaan 77, Eindhoven

aanwezig
Aantal personen:

Jeroen Huibers, Geert van Bergen, Paul Speckens, Albert van
Kemenade, Yvette Marijnissen (Buurkracht)

agenda

uitleg onderdeel

1. Welkom

Yvette opent de vergadering.

2. Waar staan we nu?

Yvette licht de sheets toe.
Buurbijeenkomst 2 – evaluatie
Wat ging goed?


Veel mensen gesproken die positief waren

Wat kan beter?


Je wordt als meedenkteamlid aangesproken met de
verwachting dat je expert bent en dat ben je niet ->
verwachtingen managen



Idee: een tafel maken met buurtbewoners die al stappen
hebben gezet in de voorbereiding op aardgasvrij



Idee: een tafel met onafhankelijke experts?

Bewonerspanel: eerste resultaten
Een tiental bewoners heeft de vraag ingevuld. Bewonerspanel in
de buurkracht-app blijven we via de updatekaarten en
bijeenkomsten onder de aandacht brengen om aantal deelnemers
aan bewonerspanel te kunnen uitbreiden. Resultaten worden
gebruikt om onze communicatie (uitnodiging bijeenkomsten,
buurtplan) beter af te stemmen op wat de bewoners aangeven
belangrijk te vinden.
Updatekaarten
Updatekaarten zijn verstuurd en belanden vrijdag 7 juni bij
bewoners koopwoningen thuis in de brievenbus.
Jeroen vraagt of updatekaarten met logo van de gemeente
verstuurd kunnen worden omdat hij verwacht dat de
updatekaarten dat meer opvallen tussen andere post en dan
minder gezien worden als reclame (groene bolletje op vorige
updatekaart lijkt op het groen van KPN). Yvette gaat dit navragen.
3. Update
verduurzaming
woningen ‘thuis

De 186 woningen worden gerenoveerd volgens hetzelfde “alleselektrisch” principe als de 9 “alles elektrisch”-proefwoningen die al
in ’t Ven gerealiseerd zijn.

4. Kwalitatieve enquête
buurtproces
aardgasvrij traject

Vrijdag ontvangen alle meedenkteamleden een mail van Yvette
met de link naar de kwalitatieve enquête. De enquête is ook
aangekondigd op de updatekaarten en er staat een link naar de
enquête op de buurtpagina www.buurkracht.nl/tven.
De enquête kan een week lang online ingevuld worden tot en met
13 juni.
Stuur de link naar de enquête door naar je buren, als je
bijvoorbeeld met je buren in een app-groepje zit.
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5. Zomeractiviteit Buren
Gluren

Yvette heeft nog geen aanmeldingen ontvangen en zal de oproep
nogmaals mailen. Aanmelden kan nog tot en met 11 juni.
Yvette gaat contact opnemen met ‘thuis om te kijken of we 27
juni ook op bezoek kunnen in een van de 9 proefwoningen van
‘thuis die als gasloos zijn.
Paul benadert buurtbewoner Kevin die al verschillende
maatregelen richting aardgasvrij heeft genomen, met de vraag of
hij wil meedoen aan de Buren Gluren-wandeling.
Meedenkteamleden geven aan het ook interessant te vinden een
keer in een huis te gaan kijken dat al is aangesloten op een
warmtenet. Yvette neemt dit mee als idee voor eventuele
activiteit verderop in het jaar.

6. Besteding prijs
Buurtenchallenge

Geen ideeën vanuit het meedenkteam. Vraag vanuit het
meedenkteam wat de kaders voor besteding prijs zijn.

7. Buurtplan concept

Vormgever werkt de notulen van de afgelopen sessies uit in een
concept buurtplan dat meer gaat leven. Yvette streeft ernaar dit
de volgende meedenksessie te kunnen laten zien.
De notulen van de meedenksessies zullen daarna vervangen
worden door elke keer een meer gevulde versie van het
buurtplan.
Geert geeft zich op om de veel gestelde vragen en antwoorden
die buurkracht aan het opstellen is, tegen te lezen vanuit
perspectief van de bewoner. Yvette zal uit elk meedenkteam
Van de andere twee buurten ook 1 meedenkteamlid werven die
de veel gestelde vragen en antwoorden wil tegenlezen.
Suggestie voor locatie foto meedenkteam is voor het Evoluon.

8. Planning 2e helft
2019

Vragen bij uitkomsten businesscase
Zie hieronder bij vraag en antwoord meedenkteam.
Lancering Omons

9. Vervolg en afsluiting

-

Ideeën om posters met aankondiging invullen omons op te
hangen bij de bakker, de Chinees, Impuls Vapeshop, de
friettent en bij meedenkteamleden achter het raam. Geert
heeft contact bij de Chinees om tegen die tijd te vragen of
daar posters gehangen mogen worden.

-

Inloopmomenten op avonden/zaterdagochtend in
buurthuis/bieb (wijkbestuur het ven vragen of dat kan).

De meedenksessie van 19 juni is in overleg met de
aanwezige meedenkteamleden geannuleerd.


Oorspronkelijk was deze 2e meedenksessie in juni gepland
omdat de verwachting was dat de resultaten van de
businesscase van het warmtenet in juni bekend zouden zijn.
Dit is vanuit de gemeente uitgesteld tot na de zomer.
Gedegen doorrekening van de businesscase vraagt meer tijd.

wat is er nog meer besproken


N.v.t.

vraag en antwoord meedenkteam
vraag

Antwoord





Mag je zonnepanelen altijd leggen of
moet je dat bij de gemeente melden of
een vergunning aanvragen?

Vraag staat uit bij gemeente
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Nu ‘thuis nog eens 186 woningen gaat
renoveren volgens het “alles elektrisch”
principe, betekent dat dan dat ‘thuis met
haar woningen niet meer meedoet met
het warmtenet?



Nee. Voor de overige woningen die ‘thuis in
bezit heeft is gemeente Eindhoven nog
steeds met ‘thuis in gesprek om de
eventuele aansluiting van deze woningen op
het warmtenet te verkennen.

vraag en antwoord meedenkteam – warmtenet specifiek
vraag

Antwoord



Wanneer moet de gemeente een
beslissing hebben genomen voor de uitrol
van het warmtenet om de subsidie van
4,6 mln te kunnen behouden? (de angst
die hier vanuit bewoners achter zit is dat
de gemeente straks op stel en sprong
begint aan een warmtenet omdat anders
de subsidie vervalt, zonder dat goed
onderzoek is afgerond)



Vraag staat uit bij gemeente



Is de cascadering in het voorgenomen
warmtenet komen te vervallen?



Vraag staat uit bij gemeente



Welk grootschalig onderhoud heeft de
gemeente in de verschillende buurten de
komende jaren gepland aan het gasnet
en het elektriciteitsnet?



Vraag staat uit bij gemeente



Wat is de planning vanuit de gemeente
ook na het buurtplan? Het meedenkteam
wil ook graag na het buurtplan betrokken
blijven.



Vraag staat uit bij gemeente



Gaat de rekenkamer ook aan de slag met
de businesscase?



Vraag staat uit bij gemeente



Als er geen subsidie meer op het
warmtenet zit, wat worden de kosten
voor de bewoners dan? / Wat als de
subsidie voor het warmtenet ophoudt?



Vraag staat uit bij gemeente

Jan van de Meer heeft eerder aangegeven
dat er een vast % bovenop de kostprijs
komt:



Vraag staat uit bij gemeente



Hoeveel is dat %?



En wat is de kostprijs? (behoefte aan een
duidelijk en transparant antwoord)



Stel dat de gemeente het warmtenet
over een aantal jaar verkoopt, wat
betekent dat dan voor de bewoners?



Vraag staat uit bij gemeente



Hoeveel woningen moeten minimaal
deelnemen aan het warmtenet? En wat
als dat aantal niet gehaald wordt?



Vraag staat uit bij gemeente



Als er meer woningen meedoen dan
minimale aantal benodigde deelnemers,
kan dat en wat betekent dat voor de prijs
voor alle individuele bewoners?



Vraag staat uit bij gemeente



Wat is al concreet vanuit de
woningcorporaties?



Vraag staat uit bij gemeente



Wat is de technische haalbaarheid van
het warmtenet in vergelijking met de
alternatieven (alles elektrisch)?



Vraag staat uit bij gemeente



Wat als het mis gaat met het warmtenet,
wat betekent dat voor de bewoners?



Vraag staat uit bij gemeente



Hoe wordt de subsidie verdeeld?



Vraag staat uit bij gemeente



De gemeente staat garant, maar wat



Vraag staat uit bij gemeente
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houdt dat in?


Geef inzicht in hoe je tot je eindconclusie
in de businesscase komt. Wat waren de
mitsen en maren die je onderweg naar
de conclusie tegenkwam en tegen elkaar
hebt afgewogen.



Vraag staat uit bij gemeente

wat is er besloten
besluiten

volgt actie
J/N
J

De meedenksessie van 19 juni is in overleg met de aanwezige
meedenkteamleden geannuleerd.

wat zijn de actiepunten
actiepunt
Stuur de link naar de enquête door naar je
buren, als je bijvoorbeeld met je buren in een
app-groepje zit.
Yvette mailt herinnering voor opgeven Buren
Gluren
Yvette gaat contact opnemen met ‘thuis om
te kijken of we 27 juni ook op bezoek kunnen
in een van de 9 proefwoningen van ‘thuis die
als gasloos zijn.
Paul benadert buurtbewoner Kevin die al
verschillende maatregelen richting aardgasvrij
heeft genomen, met de vraag of hij wil
meedoen aan de Buren Gluren-wandeling.
Meedenkteam mailen over annulering
meedenkteam sessie van 19 juni en
meedenkteamsessie van 19 juni verwijderen
uit de buurkracht-app.
Yvette vraagt bij de gemeente na wat de
kaders voor besteding prijs van de
Buurtenchallenge zijn en koppelt het
antwoord terug aan wijkbestuur het ven
Yvette mailt Geert concept veel gestelde
vragen en antwoorden
Feedback geven op concept veel gestelde
vragen en antwoorden
Foto meedenkteam organiseren voor in het
Buurtplan
Vragen van meedenkteam bij businesscase
doorsturen aan gemeente Eindhoven
Meedenkteam wil voordat de gemeente de
businesscase komt presenteren al weten wat
de gemeente komt presenteren zodat ze hun
vragen kunnen voorbereiden en van tevoren
kunnen aanleveren. Yvette gaat bespreken
met de gemeente wat hierin mogelijke is
Jeroen vraagt of updatekaarten met logo van
de gemeente verstuurd kunnen worden
omdat hij verwacht dat de updatekaarten dat
meer opvallen tussen andere post en minder
gezien worden als reclame. Yvette gaat dit
navragen.
Meedenkteamleden geven aan het ook
interessant te vinden een keer in een huis te

wie
Alle
meedenkteamleden

wanneer
uiterlijk
13 juni

status

Yvette

7 juni

afgerond

Yvette

7 juni

Paul

Voor 12
juni

Yvette

10 juni

Yvette

10-14
juni

Yvette

Yvette

10-14
juni
17-24
juni
Jun-sep

Yvette

10 juni

Yvette

10 juni

Yvette

14 juni

Yvette

sep

Geert

afgerond
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gaan kijken dat al is aangesloten op een
warmtenet. Yvette neemt dit mee als idee
voor eventuele activiteit verderop in het jaar.

Bijlagen bij verslag
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Sessie 6 – meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 5 juni 2019

1

Agenda
1. Welkom

2. Waar staan we nu?
• Evaluatie buurtbijeenkomst, Resultaten bewonerspanel, Updatekaarten
3. Update verduurzaming woningen ‘thuis

4. Kwalitatieve enquête buurtproces aardgasvrij traject
5. Zomeractiviteit Buren Gluren
6. Besteding prijs Buurtenchallenge

7. Buurtplan concept
8. Planning 2e helft 2019
• Ervaringsverhalencampagne
• Uitkomsten businesscase warmtenet bekend
• Lancering online tool: inzicht in de mogelijkheden voor jouw huis
9. Afsluiting

2

Aanleiding

NU 2019

Nieuwbouw
geen
aardgas
meer

Wijkplan
aardgasvrij

2030

2050

Gaskraan
Groningen
dicht

Nederland
aardgasvrij

➢ wijkplan voor 3 pionierbuurten: ‘t Ven, Sintenbuurt
en Generalenbuurt

3

Waar staan we nu?
27 mrt 2019

26 sep 2018

13 nov
2018

12 dec
2018

9 jan
2019

6 feb
2019

13 mrt
2019

4

Waar staan we nu?
26 sep 2018

13 nov
2018

12 dec
2018

9 jan
2018

Belangrijke locaties en evenementen in beeld
Communicatiekanalen in beeld
Appeltaartgesprekken gehad
Bewonersenquête uitgevoerd
5

Waar staan we nu?
Presentatie Open Warmtenetten
gehad (6 feb)

Warmtebeeldcamera-wandeling
gehad (21 feb)

Afgelopen twee maanden is
gewerkt aan aanpassingen
online tool voor betere
aansluiting op ons
aardgasvrij traject.

Excursie biomassacentrale gehad
(13 feb)

6

Buurtbijeenkomst 2: evaluatie

Wat ging goed?

Wat kan beter?

• ….
• ….

• ….
• ….

7

Bewonerspanel: eerste resultaten

• Input voor volgende vraag in aanloop naar Omons?
8

Update kaarten verstuurd

9

Update verduurzaming woningen ‘thuis
• Jan 2019: 9 proefwoningen ‘alles elektrisch’ opgeleverd
• Afgelopen maanden: woningen uitgebreid doorgemeten en geëvalueerd.
• Besluit vervolg: Op basis van metingen en evaluatie heeft bestuur en RvC
van woonstichting ’thuis groen licht gegeven voor het vervolg van het
groot onderhoud voor de overige 186 woningen van woningtype A in ‘t
Ven. De woningen krijgen dezelfde uitstraling als de woningen in het
modelblok aan de Bijnkershoekstraat.
• Planning vervolg: in 3 deelfasen, 1e deelfase 68 woningen. Start in Gerard
Noodtstraat even nummers. Begin juni start met renovatie badkamers,
keukens en toiletten (optioneel: bewoners kunnen voor deze
werkzaamheden zelf kiezen voor deelname). Na de bouwvak begonnen
met werkzaamheden aan de buitenzijde.
• Bewoners van de woningen zijn al geïnformeerd
10

Kwalitatieve enquête buurtproces
• Enquête over ervaringen van buurtgenoten over buurtproces
aardgasvrij traject
• Resultaten worden benut om buurtproces/communicatie eventueel
bij te sturen
• Vanaf aanstaande vrijdag online
• Aangekondigd op de updatekaarten
• Herinnering per mail van mij
• Bericht in de buurkracht-app activiteit bewonerspanel
• Vraag je buren om de enquête in te vullen
• Berichtje op jullie eigen buurtpagina?
11

Zomeractiviteit Buren Gluren
• Donderdagavond 27 juni van 19.30 - 21.00 uur
• Wie wil met zijn/ haar huis deelnemen? Opgeven t/m 12 juni
• Wie kent buurtgenoten die al maatregelen hebben genomen en
wellicht interessante deelnemers kunnen zijn? Opgeven t/m 12 juni
• Verzending posters en uitnodigingsbrieven uiterlijk 16 juni
• Aankondiging deelname:
• op updatekaart
• in de buurkracht-app
• via uitnodigingsbrieven huis-aan-huis
• via posters achter raam bij deelnemende huizen
12

Besteding prijs Buurtenchallenge
• ‘t Ven was winnaar van de Buurtenchallenge -> prijs € 1.000 ten
goede aan de buurt
• Suggesties besteding prijs?

13

Buurtplan – concept in voorbereiding

14

Buurtplan – concept in voorbereiding
Het buurtplan is:
• van en voor buurtbewoners
• routekaart voor de koopwoningen in de buurt om te komen tot
aardgasvrij in 2030 (zowel technisch als financieel), waarbij de
maatregelen die in de routekaart genoemd worden op dit moment
technisch haalbaar én betaalbaar zijn.

In het buurtplan staan ook vragen/onduidelijkheden die voor
buurtbewoners nog beantwoord/weg genomen moeten worden in de
route naar aardgasvrij in 2030. Dit zijn kunnen vragen zijn aan
gemeente, het rijk, de markt, financieringsinstanties, etc.
15

Buurtplan – concept in voorbereiding

Het buurtplan
wordt gevuld
vanuit de
notulen van de
sessies, buurtbijeenkomsten
en activiteiten
16

Buurtplan – concept in voorbereiding
• Wie wil de veel gestelde vragen en antwoorden tegen lezen?
• Wie wil het voorwoord schrijven?
• Foto van meedenkteam -> wanneer goed moment en welke locatie
in de buurt geschikt?

17

Planning 2e helft 2019
• Uitkomsten businesscase warmtenet naar verwachting in september
bekend/naar de gemeenteraad.
• Uitkomsten businesscase verwerken in online tool voor inzicht in de
mogelijkheden voor jouw huis.
• Meedenksessie met toelichting uitkomsten businesscase en
onderliggende rekenmodellen (door gemeente Eindhoven) Welke vragen
hebben jullie hierbij?
• Gezamenlijke meedenksessie met 3 buurten-> instructie online platform
• Lancering ervaringsverhalencampagne: wie heeft al maatregelen
genomen en wil meedoen?
• Lancering online tool: hoe zoveel mogelijk mensen Omons invullen?
• Hulp via inloopmomenten: waar, wanneer en wie wil meehelpen? 18

Buurtplan aardgasvrij - planning
• 19 jun
• 27 jun
• 28 aug
• sep
• sep
• okt
• okt
• nov?
• dec?
• dec?

meedenksessie
Voorstel: annuleren
zomeractiviteit Buren Gluren
Bezoek 2e kamerleden aan proefwijk ‘t Ven (ochtend)
meedenksessie
Uitkomsten businesscase
meedenksessie
Proefdraaien Omons (gezamenlijk)
Buurtbijeenkomst 3
Lancering Omons
inloopmomenten
hulp bij invullen Omons
meedenksessie
uitkomsten omons in buurtplan
meedenksessie
afronden buurtplan
Buurtbijeenkomst 4
Presentatie buurtplan
19

Einde

Yvette Marijnissen
Buurtprocesbegeleider aardgasvrij
yvette@buurkracht.nl
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