
Sessie 7 – meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 11 september 2019
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Agenda
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1. Welkom

2. Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek warmtenet

3. Bewonersparticipatie en meedenkteamsessies sep -dec

4. Vervolg en afsluiting



Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek 
warmtenet: zie achteraan deze presentatie
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Bewonersparticipatie en meedenkteamsessies sep -dec
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Wat nog te doen tot buurtplan?
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Af schrijven buurtplan

Alternatieven verder uitzoeken?

Buurtbijeenkomst voorbereiden: duurzaamheidsmarkt?

➢Wie wil aan welk onderwerp meewerken?
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•Buurkracht levert format buurtplan, notulen afgelopen sessies zijn al 
ingevuld

•Werkgroep buurtplan organiseert zichzelf tussen meedenkteamsessies 
door (wissel zelf e-mailadressen en telefoonnummers uit)

•Werkgroep buurtplan heeft 1 captain welke contactpersoon is voor Yvette

•Elke meedenksessie koppelt de werkgroep buurtplan de stand van zaken 
terug aan hele meedenkteam

Af schrijven buurtplan
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•Buurkracht levert format buurtplan, waarin alternatieven die tot nu toe 
besproken zijn, zijn ingevuld

•Werkgroep alternatieven organiseert zichzelf tussen meedenkteamsessies 
door (wissel zelf e-mailadressen en telefoonnummers uit)

•Werkgroep buurtplan heeft 1 captain welke contactpersoon is voor Yvette

•Elke meedenksessie koppelt de werkgroep buurtplan de stand van zaken 
terug aan hele meedenkteam

Alternatieven verder uitzoeken?
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•Buurkracht in lead voor framing en communicatiemiddelen voor laatste 
Buurtbijeenkomst

•Werkgroep buurtbijeenkomst organiseert zichzelf tussen 
meedenkteamsessies door (wissel zelf e-mailadressen en 
telefoonnummers uit)

•Werkgroep buurtbijeenkomst heeft 1 captain welke contactpersoon is 
voor Yvette

•Elke meedenksessie koppelt de werkgroep buurtbijeenkomst de stand 
van zaken terug aan hele meedenkteam

Buurtbijeenkomst voorbereiden: duurzaamheidsmarkt?



Buurtplan aardgasvrij - planning
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•11 sep meedenksessie tussenstand haalbaarheids-
onderzoek warmtenet

• 2 okt meedenksessie Terugkoppeling werkgroepen

•30 okt meedenksessie Terugkoppeling werkgroepen

• ….nov/dec   meedenksessie afronden buurtplan

• … dec/ jan Buurtbijeenkomst Presentatie buurtplan



Veel gestelde vragen en antwoorden online
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Kijk op: https://www.buurkracht.nl/tven/

https://www.buurkracht.nl/tven/


Leestips: nieuwe landelijke subsidieregeling
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Kijk op: https://www.buurkracht.nl/tven/

https://www.buurkracht.nl/tven/
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Yvette Marijnissen

Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

Voor presentaties en notulen van alle bijeenkomsten 
zie: www.buurkracht.nl/tven

Einde

mailto:yvette@buurkracht.nl
http://www.buurkracht.nl/tven


Aardgasvrije buurt  
‘t Ven 

 

 

Roozbeh Nikdel 

11 september 2019 



Pionierbuurt ‘t Ven 

Financiering 

Techniek 

Participatie 

2018 2019 2020 
Q1/Q2 



‘t Ven 

Particulier 
51% 

`thuis 
26% 

Woonbedrijf 
11% 

Trudo 
5% 

Wooninc. 
7% 



Proeftuin ‘t Ven 



‘t Ven aardgasvrij - warmtenet 

Warmtenet haalbaar? 

Gemeente 

Huur-
woningen 

Koop-
woningen 

Particulier 
51% 

`thuis 
26% 

Woonbedrijf 
11% 

Trudo 
5% 

Wooninc. 
7% 



Stand van zaken 
• Cascadering blijkt niet haalbaar: 

• Kleinschalig, daardoor relatief meer infrastructuur nodig 
• Aanbod verschillende temperatuurhoogtes heeft negatief effect op aanleg en planning 

aansluitingen 
• Geen gevolgen voor verstrekte rijksbijdrage 

Temperatuurhoogte: 60+ / 40 / 20  Temperatuurhoogte: 60+ 

Dus 



Stappenplan 

Stap 1 
Q4 2019 

Woning-
corporaties 

Stap 2 
Q4 2019 

Gemeente 
Stap 3 

Q1 2020 

Stap 4 

Q2 2020 
Tot 2030 Na 2030 2045 

Huurwoningen 

haalbaar? 

Ja 
Koopwoningen 

haalbaar? 

Ja 
Buurtplan 
aardgasvrij 
voorbereid 

Uitvoeringsplan 
aardgasvrij 
warmtenet 

Aardgasvrij 
warmtenet 

Nee 
Individuele 
oplossingen 

Uitvoeringsplan 
aardgasvrij 

Aardgasvrij 

Nee 
warmtenet geen 

optie 
Individuele 
oplossingen 

Individuele 
oplossingen 

Uitvoeringsplan 
aardgasvrij Aardgasvrij 

Uitvoeringsplan 
Aardgasvrij 

Buurtplan 
aardgasvrij 
voorbereid 

Aardgasvrij voorbereid Aardgasvrij 



Stap 1 – Huurwoningen  

Adviseurs:  
DWA en VBTM 

Particulier 
51% 

`thuis 
26% 

Woonbedrijf 
11% 

Trudo 
5% 

Wooninc. 
7% 

40% 



Stap 1 – Huurwoningen  

Huurder 

Woning 

corporatie 

Warmte 

leverancier 

Stookkosten Huur 

Aansluitkosten 



Stap 2 – Koopwoningen  

Adviseurs:  
DWA en VBTM 

Particulier 
51% 

`thuis 
26% 

Woonbedrijf 
11% 

Trudo 
5% 

Wooninc. 
7% 

40% 51% 



Stap 2 – Koopwoningen  

Woning 

eigenaar 

Warmte 

leverancier 

Stookkosten 

Aansluitkosten 



Stap 3 – Uitvoering  



Vragen 


