
Eindhoven, 12 juni 2019

1

Sessie 6 – meedenkteam 
Sintenbuurt



Agenda
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1. Welkom

2. Waar staan we nu?

• Evaluatie buurtbijeenkomst, Resultaten bewonerspanel, 
Updatekaarten

3. Kwalitatieve enquête buurtproces aardgasvrij traject

4. Buurtplan concept

5. Planning 2e helft 2019

• Ervaringsverhalencampagne, Buren Gluren

• Lancering online tool: inzicht in de mogelijkheden voor jouw huis
6. Resultaten bewonersenquête eerder dit jaar
7. Afsluiting



Aanleiding
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NU 2019 2030 2050

Nieuwbouw 
geen 

aardgas 
meer

Wijkplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

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



Waar staan we nu?
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31 okt 
2018

22 aug 2018

28 nov 
2018

19 dec 
2018

20 mrt
2019

23 jan 
2019

4 apr 2019



Buurtbijeenkomst 2: evaluatie
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Wat kan beter?
•….

•….

Wat ging goed?
•….

•….



Bewonerspanel: eerste resultaten
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• Input voor volgende vraag in aanloop naar Omons?



Update kaarten verstuurd
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Kwalitatieve enquête buurtproces
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•Enquête over ervaringen van buurtgenoten over buurtproces 
aardgasvrij traject

•Resultaten worden benut om buurtproces/communicatie eventueel 
bij te sturen

•Tot en met 13 juni as. online

•Aangekondigd op de updatekaarten + via mail Yvette

•Bericht in de buurkracht-app activiteit bewonerspanel

•Vraag je buren om de enquête in te vullen



Buurtplan – concept in voorbereiding
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Het buurtplan is:

•van en voor buurtbewoners

•Een routekaart voor de koopwoningen in de buurt om te komen tot 
technisch haalbaar en betaalbaar aardgasvrij voorbereid in 2030

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



Buurtplan – concept in voorbereiding
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Het buurtplan 
wordt gevuld 
vanuit de 
notulen van de 
sessies, buurt-
bijeenkomsten 
en activiteiten



Buurtplan – concept in voorbereiding
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•Wie wil de veel gestelde vragen en antwoorden tegen lezen?

•Foto van meedenkteam -> wanneer goed moment en welke locatie in 
de buurt geschikt?



Planning 2e helft 2019
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•Facebook pagina Sintenbuurt Noord / Witte wel wie wil af en toe iets 
posten/ stukje schrijven 

•Burendag 28 september (Oranjefonds) doet Sintenbuurt al mee?

•Gezamenlijke meedenksessie met 3 buurten-> instructie online platform

•Lancering online tool: hoe zoveel mogelijk mensen Omons invullen?

•Hulp via inloopmomenten: waar, wanneer en wie wil meehelpen?

•Lancering ervaringsverhalencampagne: wie heeft al maatregelen 
genomen en wil meedoen?

•Buren Gluren najaar animo?

•Behoefte uit meedenkteam ‘t Ven voor contact met andere 
meedenkteams behoefte ook bij jullie? Zo ja: wie wil in contact met 
meedenkteamleden uit de andere pionierbuurten?



Buurtplan aardgasvrij – planning VOORSTEL
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•12 jun meedenksessie Voorbereiding 2e helft 2019

• okt meedenksessie Proefdraaien Omons (gezamenlijk)

• okt Buurtbijeenkomst 3 Lancering Omons

• nov herinnering invullen Omons

• nov inloopmomenten hulp bij invullen Omons

• nov Buren Gluren bij animo

• jan meedenksessie uitkomsten Omons in buurtplan

• feb meedenksessie afronden buurtplan

• feb/mrt Buurtbijeenkomst 4 Presentatie buurtplan



Enquêteresultaten Sintenbuurt

Eindhoven, 2 april 2019
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Vraag 2 | In welke leeftijdscategorie valt u?

15
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

65 jaar of ouder

45 - 65 jaar

25 - 45 jaar

15 - 25 jaar

tot 15 jaar

Leeftijdsverdeling respondenten enquête

Leeftijdsverdeling respondenten enquête 

65 jaar of ouder 45 - 65 jaar 25 - 45 jaar 15 - 25 jaar tot 15 jaar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

65 jaar of ouder

45 - 65 jaar

25 - 45 jaar

15 - 25 jaar

tot 15 jaar

Leeftijdsverdeling inwoners Sintenbuurt volgens CBS

Leeftijdsverdeling inwoners Sintenbuurt volgens CBS

65 jaar of ouder 45 - 65 jaar 25 - 45 jaar 15 - 25 jaar tot 15 jaar



Vraag 3 | Wat is uw gezinssituatie?
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ik woon bij mijn ouders of in een studentenhuis

Ik ben alleenstaand, zonder thuiswonende kinderen

Ik ben alleenstaand, met thuiswonende kinderen

Ik woon samen, zonder thuiswonende kinderen

Ik woon samen, met thuiswonende kinderen

Ik wil deze vraag niet beantwoorden

Gezinssituatie respondenten



Vraag 4 | De gemeente wil dat in 2050 alle 
Eindhovense woningen geen gebruik meer maken van 
aardgas. Weet u hiervan?
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Ja
18%82%

Nee
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

TV/journaal

Internet/sociale media

Brief van de gemeente

Diverse media (zoals het nieuws, de krant)

Bijeenkomst in de buurt

Buren/contacten in de wijk

Huis-aan-huis communicatie (bijvoorbeeld wijkblad)

Overige (geef nadere toelichting)

Indien ja, hoe heeft u dat vernomen?

Vraag 5 | Indien u op de vorige vraag 'ja' heeft 
geantwoord, hoe heeft u dat vernomen?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Spouwmuur-isolatie

Vloerisolatie

Dakisolatie

(Deels) dubbel glas

HR+++ glas (triple glas)

HR-ketel

Zonnepanelen

Zonneboiler

Warmtepomp

Doe het zelf maatregelen, zoals tochtstrips, een brievenbusborstel, radiatorfolie, etc.

LED-verlichting

Energiezuinige apparatuur

Zijn er al energiebesparende maatregelen in uw woning aanwezig?

Vraag 6 | Zijn er al energiebesparende maatregelen in 
uw woning aanwezig?
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Vraag 7 | Heeft u plannen om in de komende jaren iets 
aan uw woning aan te passen?

Ja Nee
32%53%

Weinig/ik denk het niet

11%
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Vraag 8 | Als ik hoor dat mijn aardgasaansluiting gaat
verdwijnen, dan denk ik…

Dat ik het zonder ingrijpende maatregelen erg koud ga krijgen in de winter

Als ik maar de keuze heb niet mee te doen. Op mijn leeftijd (>85) wil ik geen gedoe meer hebben met mensen in mijn huis of dingen aan mijn woning veranderen. Ik woon hier al zo lang met plezier en 
dat continueer ik graag nog heel lang. 

Wat zijn de alternatieven en zijn die betaalbaar. Met name de aanpassingen die aan mijn huis noodzakelijk zijn om het te kunnen verwarmen met bijvoorbeeld lage temperatuur verwarming door een 
warmtepomp

dat daar eerst een betere motivatie voor moet komen.

Prima, maar ik ben geen Proefkonijn 

- hoe gaan we individueel de energie opwekken?  - wanneer moet ik apparatuur gaan aanpassen/investeren?  - welke impact hebben de benodigde (individuele of collectieve) aanpassingen op de wijk 
qua aangezicht en infrastructuur?

Welke kosten brengt dit met zich mee voor alternatieven.

Hoe ga ik dat betalen

dat deze maatregelen voor mij onbetaalbaar zijn.  de muurisolatie is al van 40 jaar geleden.

Aan energiebesparing en vervangen CV ketel. 

Dat ik nog een flinke investering moet doen om het huis beter geisoleerd te krijgen

Rustig afwachten en zelf indien nodig maatregelen nemen als de technologie en producten zich bewezen hebben en betaalbaar zijn geworden

Wie gaat dat betalen

we moeten zuiniger met energie omgaan, dat is isolatie maar ook 'deel'-auto's, etc

Is prima

Wat zijn de alternatieven en blijft het betaalbaar. 

* Gaat het electriciteits net dat wel trekken?  * Hoe krijgen we mensen zo ver die zich daar niet voor interesseren? Of geen geld hebben?

heel vervelend vanwege hoge kosten bij deze oudere huizen. Ongemak, overlast, hoge kosten...beter te realiseren bij nieuwbouw en nieuwere huizen

Nog veel te doen. Is dat wel op een reële manier mogelijk?   Fijn dat we een ambitieus doel aangaan. Maar ik maak mij een beetje zorgen dat dit iets te hoog is voor een oude wijk.

Extra kosten voor woningeigenaar. Beperkt extra isoleren en toepassen nieuwe techniek voor verwarmen. 

Strak plan

1/3

Groep 1: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?
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Vraag 8 | Als ik hoor dat mijn aardgasaansluiting gaat
verdwijnen, dan denk ik…

Grote kosten. 

Ik wil mijn gasfornuis niet kwijt

En hoe zit dat, gaat dat met een huis uit 1954?  

Even omschakelen en veel extra kosten

Wie gaat dat betalen?

Hoe ik mijn woning dan warm kan krijgen. Volledig geïsoleerd + nieuwe ketel en toch veel gasverbruik 

Hoe gaan we dat aanpakken?

Dat het een flinke klus wordt  

Had ik 3 jaar geleden,  bij de verbouwing van de keuken, maar gelijk gekozen voor elektrisch koken.

Zorg voor waterstof door de leidingen en/of een aardwarmtecentrale in de wijk, bijvoorbeeld op hey braakliggende terrein van de kerk aan de Heezerweg

liefst zo snel mogelijk, maar waar vind ik betrouwbare niet commerciële info. overheidsdienst zonder commerciële partners of bindingen die echt onafhankelijk betrouwbaar advies kunnen geven

Niets

ben benieuwd hoe we dat gaan regelen

Dat er nogal wat moet worden aangepakt. Onze eerste stap is nog meer dubbel glas aanbrengen

Dat er nogal wat moet worden aangepakt. Onze eerste stap is nog meer dubbel glas aanbrengen

Prima, maar hoe kunnen we de verwarming dan het beste regelen. 

Kost een hoop geld. Ik wacht af tot het goedkoper wordt.

Hoofdpijn. Het is allemaal nog een heel vaag verhaal.

Dan moet eerst alles veel beter geïsoleerd. 

Ik weet hier niks van.

Ik wacht af. Ik zie het wel

1/3

Groep 1: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?
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Vraag 8 | Als ik hoor dat mijn aardgasaansluiting gaat
verdwijnen, dan denk ik…

Er moeten een hoop dingen gebeuren. Mijn huis heeft, geloof ik, energielabel F!
Dat wordt veel werk: financieel lastig haalbaar en praktisch onuitvoerbaar vanwege oudheid huizen.
Ik wil de impact op mijn situatie weten.
Goed idee. Wat zijn de opties? Op welke termijn moet dit gebeuren?
Voor nu een slecht idee. Er zijn nog geen goede alternatieven.
Knap als het ze lukt voor 2050.
Gaat niet gebeuren.
Dat wordt een lastige opgave en dat gaat niet meer in onze tijd gebeuren
hoe moet dat dan?
dat wordt een uitdaging met mijn huis.
Wat nu? Ik sta er niet negatief tegenover, maar hoe dan?
dan hoop ik dat de elektriciteit wel blijft.
dan moeten we nog heel veel doen!
maak ik dat nog mee?
... dan moet ik op inductie gaan koken. Hoe kun je dan het douchewater verwarmen?
dat zal mijn tijd wel duren, ik ben terminaal ziek. Ik weet niet of mijn partner daarna hier blijft wonen.
Dat zal nog wel een tijdje duren. De ambities zijn groot, maar de daadkracht?! In de systeembouw moet nog veel ontwikkeld worden, maar dat gaat wel goed komen denk ik.
Shit, want ik heb net een nieuwe ketel gekocht.
Tegen die tijd zijn er hele goede oplossingen, maar het gaat nog wel even duren (loopt zo'n vaart niet). 
Hoe gaan we dat doen? Ik heb geen idee!

3/3

Groep 1: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Vraag 9 | Als de straat dan toch opgebroken wordt, zou 
ik het goed vinden om gelijk het volgende aan te passen
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Electriciteitsnet verzwaard wordt voor decentrale opwwkking
Een glad trottoir zonder kuilen en hobbels zodat ik veilig kan lopen. 
Voorbereidingen voor een warmtenet
vernieuwing van de riolering
Een duidelijkere inrichting van de Bonifaciuslaan als 30km zone. 
Parkeerproblematiek verminderen/oplossen door andere indeling parkeervakken op straat  - diverse openbare oplaadpalen elektrische voertuigen plaatsen  - deel-auto systeem initieren in 
de wijk  - samenwerking zoeken met rioolbedrijf en bewoners de mogelijkheid bieden tegelijk de originele rioolbuis (asbest-gresbuis) te laten vervangen door pvc.  - samenwerken  met de 
gemeente en tegelijkertijd met de gaswerkzaamheden de groen-plantsoentjes op te knappen / opnieuw in te zaaien.      
Electriciteit en waterleiding vernieuwrn
Nieuwe bestrating 
eventueel het riool vernieuwen en vooral de hobbels in   de th.a kempislaan gelijkmaken.
Niets, ik ben tevreden.
De inrichting van de straat zelf.
snelle internet ...
Voetpaden opnieuw leggen , bij regen veel plassen. 2. Nieuwe riolering en tot in huis door wortelgroei veel klachten.
Evt warmtenet voor collectieve warmtebron
Dikkere mains kabels  (de straat is overigens vorige week opengebroken geweest, de kabels zijn vervangen. Of ze dik genoeg zijn weet ik niet. :-)
meer parkeerplekken voor auto's
Zwaarder Electra net, warmtenet, 
Verzakkingen in de weg. Alemene ontkalksysteem 
Meer verkeersdrempels. Nog meer groen
Meer groen en meer ruimte voor voetgangers/fietsers i.p.v. auto's (rijden en parkeren).
Overal glasvezel 

1/2

Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Vraag 9 | Als de straat dan toch opgebroken wordt, zou 
ik het goed vinden om gelijk het volgende aan te passen
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Meer parkeerplaatsen in de wijk
Waterstofgas door de leidingen en aardwarmte
(aardgasleiding pas vernieuwd, dus energiebedrijven hebben al iets beslist waar nog niet over gecommuniceerd wordt. ) Maar autovrije straten waardoor autorijden minder aantrekkelijk 
wordt en energie bespaard wordt.
Parkeerplekken voor de deur (Piuslaan) en aan- en afloop straatje - spookfietsers
Dat ze het strak plannen zodat het niet te lang open ligt. 
Straatbeeld verfraaien. 
Meer parkeerplaatsen
Wegen en stoepen strakker aanleggen.
De riolering naar huizen kan opgeknapt worden en de bomen in de Rielsestraat geven rommel; vervangen of weghalen.
Op peil houden of nog meer groen in de wijk.
De bomen in de Rielsestraat geven een hoop rommel. Die kunnen vervangen of weggehaald.
Parkeerplek voor de deur (Piusstraat)
riolering, stoepen, bestrating.
de bestrating, dat kan fijner voor fietsers.
Riolering is maar deels vervangen, wel in omliggende straten, maar niet in die van ons. Tegen die tijd moet waarschijnlijk ook onze straatverlichting vervangen worden, volgens mij is die al 
zo'n 40 jaar oud.
ik verwacht tegen die tijd meer leen/deelauto's, dus dan kunnen we wel wat parkeervakken opofferen.
Graag meer groen.

2/2

Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?
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Vraag 10 | Welke aspecten maken dat u tevreden bent 
over de wijk?

-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75%

Woongenot algemeen

Faciliteiten

Mijn eigen woning

Diversiteit van de bewoners

Rustig

Het 'dorpsgevoel', de sfeer of de buren

Locatie

Het winkelaanbod

Groen

Weet niet

Overige (geef nadere toelichting)

Welke aspecten maken dat u tevreden bent over de wijk?
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Vraag 11 | Welke aspecten maken dat u ontevreden 
bent over de wijk?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Burenoverlast

Geluidsoverlast

Groen

Vergrijzing

Winkelaanbod

Sociale huur en/of studenten

Stank

Poep

Verkeer

Overige (geef nadere toelichting)

Welke  aspecten maken dat u (soms) ontevreden bent over de wijk?



Vraag 12 | Maak de zin af. Ik ga
van het aardgas af als...

28

1/3

Ik er op comfort niet op achteruit ga

..... correctie, ik ga niet van het aardgas af. 

Het alternatief betaal baar is zonder al te grote investeringen in mijn huis (bv. centraal ventilatiesysteem)

het alternatief niet wordt gevormd door zoemende warmtewisselaars op elk dak en als verduurzaming wetenschappelijk onderbouwd wordt en vrij is van populair politieke retoriek.

Van het alternatief bewezen is dat het goed en duurzaam werkt

Er goede betaalbare alternatieven zijn

Er een milieu vriendelijk alternatief voor komt en het gesubsidieerd wordt 

er duidelijkheid is wat er voor in de plaats komt en het   betaalbaar is.

De investering enigszins in verhouding is en de impact op ruimte en woongenot positief veranderd. 

Mijn huis goed genoeg geisoleerd is voor LT verwarming

Het meerwaarde heeft qua kosten en de technologie en prijs van de aanpassingen goed zijn. Ik zou dit dan zelf regelen en niet via een collectieve actie o.i.d.

Dit in gezamenlijkheid gaat, drukt kosten, weloverwogen keuze. Maar niet eerder dan dat het strikt noodzakelijk is.

het door de overheid op de juiste manier wordt gefaciliteerd...

Het niets kost

Het alternatief minder CO2 uitstoot heeft en betaalbaar is

het 2020 is.

de kosten laag zijn en de overlast van de overgang beperkt is

Ik overtuigd ben dat dat de beste weg voorwaarts is en redelijkerwijs op te brengen is.

Er een betaalbaar alternatief beschikbaar is en ik niet te veel hoef te investeren

We een goed alternatief is

De kosten te dragen zijn 

Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Vraag 12 | Maak de zin af. Ik ga
van het aardgas af als...
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2/3

Het onontkoombaar is en er werkelijk een goed effect is op CO2 uitstoot en milieubelasting.

ik/wij hetzelfde ( praktische) comfort van wonen kunnen behouden. Waarbij iets meer kosten niet echt interessant zijn, mits het echt goed is voor het milieu. 

Het niet veel extra gaat kosten en extra verbouwingen vraagt

Dit voldoende wordt gesubsidieerd door gemeente/overheid. 

Niet iedereen een eigen warmtepomp hoeft maar als dit centraal wordt geregeld. Bijv. Warmte van fabrieken of 1 warmtepunt in de wijk die meerdere woningen kan verwarmen

het alternatief haalbaar en betaalbaar is. 

De overlast minimaal blijft en de energielasten niet hoger. 

Als duidelijk is of er compensatie gegeven wordt door de overheid 

Er een goed alternatief is middels aardwarmte of waterstofgas. De rekening mag niet bij de bewoners gelegd worden

ik weet hoe. (en de overheid ook de industrie aanpakt, vervuiler betaald. We hoeven geen groei economie, laten we gelukkig zijn met wat we hebben)

Het betaalbaar is

ik weet hoe en als ik het kan betalen

Er voldoende kwaliteit kan worden gegeven aan het alternatief en natuurlijk de betaalbaarheid daarvan moet wel haalbaar zijn

Er voldoende kwaliteit kan worden gegeven aan het alternatief en natuurlijk de betaalbaarheid daarvan moet wel haalbaar zijn

Als er een redelijk alternatief is

Als de kosten niet te hoog zijn en het alternatief net zo duurzaam is als de ketel (even lang meegaan en net zo makkelijk te vervangen).

Ik wacht af tot er een compleet pakket wordt aangeboden waar een gezamenlijk akkoord over komt van de buurt.

Als ik goed geinformeerd wordt over de planning en de alternatieven. Als ik de tijd krijg om voor te bereiden (niet op te korte termijn) en als het behapbaar is qua kosten.

Ik eerst goed geïnformeerd wordt.

Als het moet, dan moet het

Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Vraag 12 | Maak de zin af. Ik ga
van het aardgas af als...

30

3/3

Als het alternatief financieel haalbaar is (niet te duur) en het echt beter is voor het milieu dan aardgas.

Het financieel haalbaar is en ze eerst in de voor de hand liggende buurten (qua oplossingen) starten

Als goed wordt uitgelegd hoe dat bijdraagt aan een beter toekomstbeeld voor onze kinderen.

Als er een duidelijk momentum in gang wordt gezet gesteund door subsidies van de gemeente

Als er betaalbare alternatieven zijn die duurzamer zijn dan aardgas (dus niet houtsnippers verbranden of inefficiënte warmtepompen wegzetten).

Als de alternatieven goed zijn; zonder kinderziektes.

De maandlasten en het wooncomfort op hetzelfde niveau blijven.

Wij zijn te oud en maken dit waarschijnlijk niet meer mee.

er bewezen technologieën zijn en het te betalen is.

als het betaalbaar is en de technische mogelijkheden duidelijk zijn. Ik zou niet weten hoe het moet.

Duidelijkheid over beproefde mogelijkheden. Ik wil liever de levensduur van mijn ketel gewoon 'afmaken', of gecompenseerd worden met bijvoorbeeld een subsidie.

als het niet anders kan, ik vind het wel makkelijk zo. Mijn man wil wel graag meer doen en vooruitlopen. Als we dan toch van het aardgas af gaan, dan zou ik wel zelfvoorzienend willen 
zijn.

als we goed weten wat het alternatief is en dat het goed werkt, ik heb geen trek in kinderziektes. Betaalbaarheid vind ik ook belangrijk.

we niet veel te veel hoeven te betalen, het moet financieel aantrekkelijk zijn.

het kostenneutraal kan en uit een hernieuwbare brandstof.

ik ben terminaal ziek, dus ik ga dat niet meer meemaken.

... het niet meer anders kan. Voor dit soort oude woningen zie ik niet direct de oplossing.

Als er een goed werkend alternatief is.

Als de oplossing technisch haalbaar en betaalbaar is, dan wil ik zelfs voorlopen.

Er duidelijkheid is over de technische en financiële mogelijkheden om dat te doen.

Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Einde
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Voor verslagen zie: www.buurkracht.nl/sintenbuurt

Yvette Marijnissen
Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

http://www.buurkracht.nl/sintenbuurt
mailto:yvette@buurkracht.nl
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Notulen meedenkteam 12 juni 2019 

Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid 
 

locatie Basisschool De Klimboom, St Norbertuslaan 1, Eindhoven 

 

aanwezig 

Meedenkteam Sjaak Verheijen, Tjerk Epema, Karel Berger, Thijs van den Boom, 
Wim Boselie, Cis vd Vleuten, Anthonie Kaland 

Buurkracht Yvette Marijnissen (buurtprocesbegeleider), Johanneke de Groot 
(communicatie) 

 

agenda uitleg onderdeel 

1. Welkom Yvette opent de vergadering. 

Karel geeft aan dat hij vandaag voor het laatst bij het 
meedenkteam kan aanschuiven omdat hij het niet meer kan 

combineren met zijn andere activiteiten/functies. 

2. Waar staan we nu? Yvette licht de sheets toe. 

 

Buurbijeenkomst 2 – evaluatie 

Wat kan beter? 

• Hogere opkomst. (dit wordt aangepakt door de aankondiging 
van de volgende buurtbijeenkomst ook te delen op de 

facebookpagina van wijkbestuur Sintenbuurt Noord) 

• Bewoners gaven aan hadden gehoopt op iets concretere 
informatie over te nemen maatregelen, helderheid en 
duidelijkheid in wat het voor hen thuis betekent. We proberen 
om de derde buurtbijeenkomst meer op deze behoefte te 
laten aansluiten met een informatiemarkt. 

• Ouderen vroegen of ze verplicht zijn om mee te doen aan 
aardgasvrij voorbereid of dat ze straks in de kou zitten. 
Ouderen zitten ook in de situatie dat zij de woning moeten 
aan te passen in het kader van levensloopbestendigheid. Voor 
deze aanpassingen is geld nodig en er is onzekerheid over 
zorg in de toekomst en daar willen ouderen ook geld voor 

reserveren. Dat geld willen ze nu niet uitgeven aan 
maatregelen om de woning aan te passen op aardgasvrij 
voorbereid. Deze groep heeft vooral vanuit de overheid 
geruststelling nodig in dit traject van aardgasvrij voorbereid, 
maar ook op het gebied van zorg in de toekomst.  

• Daarnaast is voor ouderen het opnieuw moeten isoleren van 
hun woning (omdat oude isolatie niet meer functioneert) 

lastig te verteren. Zij hebben het gevoel dat zij al betaald 
hebben voor het isoleren van de woning en moeten daar nu 
opnieuw voor betalen. 

 

Bewonerspanel 1e resultaten 

Mogelijke vraag voor het bewonerspanel: wat vind je van een 
thee-muts? (Hiermee wordt bedoeld het “alles-elektrisch” 
alternatief voor aardgas, waarbij de woning een soort extra schil 
(theemuts) krijgt) 

 

Updatekaarten 

Updatekaarten zijn verstuurd en zijn vrijdag 7 juni bij bewoners 
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koopwoningen thuis in de brievenbus beland. 

 

Contact met Wijkbestuur Sintenbuurt Noord 

Sjaak en Yvette zijn op bezoek geweest bij wijkbestuur 
Sintenbuurt Noord. Verzoek van wijkbestuur of een van de 

meedenkteamleden informatie over het aardgasvrijtraject wil 
delen via de facebookpagina van Sintenbuurt Noord. Thijs geeft 
aan dit te willen doen. Ook vroeg het wijkbestuur om een stukje 
tekst aan te leveren voor het Witte Wel. Yvette doet een voorzet 
die Thijs dan doorzet. 

3. Kwalitatieve enquête 

buurtproces 
aardgasvrij traject 

Afgelopen vrijdag hebben 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/sintenbuurt.  

De enquête kan online ingevuld worden tot en met 13 juni. Op 
verzoek van de aanwezige meedenkteamleden wordt deze datum 
verlengd naar tot en met 20 juni. De resultaten worden gebruikt 
om de communicatie vanuit Buurkracht beter te laten aansluiten 

bij de behoeften van de buurtbewoners. Yvette vraagt de 
aanwezigen de link naar de enquête door te sturen naar je buren, 
als je bijvoorbeeld met je buren in een app-groepje zit. Thijs zal 
dit doen, Yvette stuurt hem hier een herinnering voor. 

4. 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. 

Suggestie om het buurtplan tot 2030/2050 te actualiseren; qua 

techniek elke 5/10 jaar actualiseren en qua financiering elk jaar 
actualiseren. 

Sjaak en Tjerk geven 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 een 

meedenkteamlid werven die de veel gestelde vragen en 
antwoorden wil tegenlezen. 

Suggestie voor locatie foto meedenkteam is voor de school of 
voor de woningen aan de Thomas à Kempislaan. 

5. Planning 2e helft 
2019 

Burendag 

Yvette vraagt of de Sintenbuurt dingen organiseert op de 
landelijke burendag op 28 september (initiatief van Douwe 
Egberts en Oranje Fonds). Bewonersvereniging Sintenbuurt (BVS) 

van het zuidelijke deel van de Sintenbuurt heeft meestal een 
wijketentje en een tent. Idee om een poster te maken van een 
uitvergrote updatekaart bij een standje met koffie waar bewoners 
aan meedenkteamleden vragen kunnen stellen over het traject. 

 

Lancering Omons 

• Dit wordt in het najaar verwacht. Oplevering buurtplan 
verschuift daardoor van einde dit jaar naar maart 2020. 

• Inloopmomenten voor uitleg Omons aan buurtgenoten door 
meedenkteamleden is op avonden/zaterdagochtend vanuit 
meedenkteam een optie. 

 

Ervaringsverhalencampagne 

Meerdere meedenkteamleden hebben al maatregelen in huis 

genomen: 

http://www.buurkracht.nl/sintenbuurt
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• Anthonie heeft in zijn hoekwoning 2 jaar geleden 
spouwmuurisolatie laten aanbrengen en is nu met isolatie 
van de voordeur bezig (nieuwe voordeur); 

• Cis heeft voor de 2e keer spouwmuurisolatie laten 
aanbrengen (de eerste isolatie van jaren geleden 
functioneerde niet meer), vloer geïsoleerd, nieuwe 

voordeur geplaatst, kookt inmiddels op inductie en voor 3e 
HR-ketel aangeschaft. Zonnepanelen kon Cis niet op zijn 
dak kwijt vanwege het Velux dakraam, maar Cis doet mee 
aan de postcoderoosregeling; 

• Thijs heeft zonnepanelen en een negatief energieverbruik; 

• Sjaak heeft in zijn woning spouwmuurisolatie, tonzon 

vloerisolatie, een nieuw voorraam kozijn en HR++ glas 
achter. Bij elkaar scheelt het 600 m3 gas per jaar 
(gasverbruik is van 1600 m3 gas per jaar naar 1000 m3 

gas per jaar gegaan). Ook doet Sjaak mee aan de 
postcoderegeling (minder rompslomp aan huis en minder 
vragen om te beantwoorden zoals hoe lang het dak nog 

mee gaat voordat onderhoud nodig is). 

 

Meedenkteamsessies 

• Een sessie over financieringsopties voor verschillende 
doelgroepen. 

 

Buurtbijeenkomst 3 

• Meer dan alleen informatie. Biedt bijvoorbeeld ook een 
bezoek aan, aan een woning waar al maatregelen genomen 
zijn, bijv. straks de aardgasloze voorbeeldwoning van Trudo 
aan de Romboutstraat en 1 van de witte huizen waar al 

maatregelen genomen zijn om voor te bereiden op 
aardgasvrij. 

• Een informatiemarkt met concrete voorbeelden van: 

o isolatiematerialen (spouwmuurisolatie, dakisolatie), 
warmtepompen; 

o postcoderoosregeling; 

o financieringsmogelijkheden (bijv. presentatie door 
banken, een vorm van woonabonnement); 

o bewoners die al maatregelen hebben genomen 
(antwoorden op de vraag “ik wil maatregelen nemen 
in mijn huis, waar moet ik rekening mee houden?”) 

6. Resultaten 
bewonersenquête 

eerder dit jaar 

Zie sheet 14 t/m 30 voor resultaten van bewonersenquête die 
eerder dit jaar in de Sintenbuurt is gehouden. 

Opmerkingen bij sheet 15: 

• volgende keer zelfde indeling x-as aanhouden in beide 
grafieken; 

• gebruik geen grijs in de cirkeldiagrammen, dat wekt de indruk 
dat de grijze taartpunt niet meedoet/meetelt in het 
onderzoek. 

7. Vervolg en afsluiting Vanwege de opgeschoven lancering van Omons naar het najaar, 
kan het zijn dat enkele data van de meedenksessies na de 
vakantie wijzigen. Yvette doet haar best om hier voor de 
zomervakantie duidelijkheid over de geven. Afgesproken wordt 
om de meedenksessies vanaf nu maximaal 2-3 maanden vooruit 
te plannen. 
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wat is er nog meer besproken 

• Tegelijk oppakken van woningaanpassing in kader van levensloopbestendigheid en 
maatregelen in het kader van aardgasvrij voorbereid. De Blijverslening zou dan ook ingezet 
moeten kunnen worden voor maatregelen in het kader van aardgasvrij voorbereid en 
energiebesparende maatregelen. (de gemeente Eindhoven biedt momenteel geen 

Blijverslening aan). 

 

vraag en antwoord meedenkteam 
vraag Antwoord 

Wanneer is de aardgasloze modelwoning van 
Trudo aan de Romboutstraat gereed? 

De modelwoning is voor de zomervakantie 
gereed. Na de vakantie wil Trudo de woning als 
informatiecentrum inrichten en starten met het 
werven van (8 a 9) vrijwillige huurders waarvan 

Trudo de woning ook aardgasloos wil maken. 

Vorig jaar is het gasnet in de buurt 
vervangen. Dit vraagt meer uitleg richting 

bewoners in relatie tot het aardgasvrij 
voorbereid traject dat we nu in de 
Sintenbuurt doorlopen. 

Vraag om uitleg staat uit bij gemeente. 

 

wat is er besloten  
besluiten volgt 

actie J/N 

Buurtbijeenkomst 3 op 26 juni wordt verschoven naar het najaar dit jaar. De 
buurtbijeenkomst op 26 juni gaat dus niet door. 

J 

 

wat zijn de actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
Informatie over het aardgasvrijtraject wil 
delen via de facebookpagina van Sintenbuurt 
Noord. 

Thijs Wanneer relevant  

Voorzet stukje tekst voor het Witte Wel, die 
Thijs dan kan doorzetten. 

Yvette juni  

Navragen bij Buurkracht mogelijkheden 
Burendag: idee om een poster te maken van 
een uitvergrote updatekaart bij een standje 
met koffie waar bewoners aan 
meedenkteamleden vragen kunnen stellen 
over het traject. 

Yvette juni  

Wanneer de aardgasloze modelwoning van 
Trudo aan de Romboutstraat gereed is een 

bezoek vanuit het meedenkteam aan de 
woning organiseren. 

Yvette september  
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