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Notulen 2 oktober 2019  

’t Ven aardgasvrij – meedenkteam 8 
 

locatie Theresia PleXat, Bredalaan 77, Eindhoven 

 

aanwezig 

buurtbewoners: Geert, Mirjam, Henri, Hans, Albert, Martijn, Migonne, 
Gerard, Max 

Afgemeld: Paul 

buurkracht: Yvette 

 
 

agenda  

1. Welkom 

2. Stand van zaken 

3. Voorstel tussentijdse update buurt 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

5. Vervolg en afsluiting 

Voor inhoud agenda: zie presentatie 

De meest actuele versie van het concept buurtplan 
vind je op: www.buurkracht.nl/tven -> kop 
‘verslagen van bijeenkomsten, meedenksessies 
en activiteiten’ -> kop ‘buurtplan in de maak’ 

 
 

wat is er besloten  
besluiten volgt actie Ja/Nee 

Voorgestelde updatekaart hoeft niet extra tussentijds gestuurd te 
worden, maar kan vanwege aangepaste planning 1e vrijdag van 
november bezorgd worden (reguliere planning updatekaart) 

Ja, updatekaart  van 1 
november 

Planning sessies komende tijd: 

• 30 okt meedenksessie 9 Terugkoppeling werkgroepen 

• 27 nov meedenksessie 10 Terugkoppeling werkgroepen 

• 15 jan meedenksessie 11 Afronden buurtplan 

• 22 jan Buurtbijeenkomst Presentatie buurtplan 

Ja, vul ik deze maand 
aan in de app en op de 
buurtpagina 

Locatie van alle volgende meedenksessies is gewijzigd naar Infopunt 't 

Venster, Johannes Voetstraat 2, Eindhoven 

Ja, ik zal dit in 
uitnodiging van de 
volgende 

meedenkteams ook 
benadrukken. 

 
 

wat zijn de actiepunten 
actiepunt wie deadline status 
Paul vragen om aan buurman die al veel 
maatregelen genomen heeft, te vragen of hij 
zijn ervaringen anoniem wil delen als 
belevingsverhaal in het Buurtplan 

Yvette 11 okt  

Indien niet genoeg belevingsverhalen voor in 
Buurtplan -> op updatekaart: oproep voor 
ervaringen van buurtbewoners die al 
maatregelen hebben genomen. 

Yvette 1 nov  

Captain werkgroep Buurtplan (Mirjam) mailen 
met feiteninformatie over ’t Ven 

Yvette 11 okt  

Data sessies november en januari aanvullen 

op buurtpagina 

Yvette 30 okt  

Foto meedenkteam organiseren voor in het 
Buurtplan 

Yvette 30 okt Tijdens meedenkteam 
van 30 oktober foto 
maken 

http://www.buurkracht.nl/tven
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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. 

Yvette okt-dec  

Voorgestelde tussentijdse updatekaart 
aanpassen: 
• Bol met Omons uitleg leest lastig. 

Verbetersuggesties: dichter bij huis 
houden (‘jouw huis’), korter, pakkend 
tekstje, wat is voordeel voor bewoner van 
invullen Omons?, laatste zin eruit, maak 

duidelijk dat het een online platform is. 
• Planning 2e en 3e bol aanpassen zodat 

aansluit bij nieuwe afgesproken planning 

Yvette okt Afgerond, volgt op 
updatekaart 1 
november 

Bewonerspanelvraag voor 4 okt aanpassen 
o.b.v. input uit meedenkteam: Ben je nu al 
aan het overwegen om maatregelen te 

nemen? (ja -> opties van welke 
maatregelen/nee) 

Yvette 4 okt afgerond 

Ervaringsverhaal Max aanleveren per mail 
aan Yvette over maatregelen die hij al samen 
met buren heeft opgepakt, zodat Yvette deze 

kan doorsturen naar captain werkgroep 
Buurtplan voor invoegen in Buurtplan 

Max 4 okt afgerond 

Buurtplan feedback over opzet en format 
terugkoppelen binnen buurkracht: 
• Power point format met tekst lasting 

werken. Wennen. Was makkelijker als 

het platte tekst was geweest. 
• Qua foto invoegen werkt de power point 

juist erg fijn. 
• Layout goed. 
• Lastig om nieuwe extra pagina toe te 

voegen – suggestie: aantal extra legen 
pagina’s in document opnemen die je als 

meedenkteam makkelijk zelf op de plek 
kunt toevoegen waar het meedenkteam 
dat wil. 

Yvette 11 okt afgerond 

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. 

Yvette 30 okt Ik heb dit besproken. 
Dit kan niet, omdat 

Buurkracht juist als 
onafhankelijke partij in 
de buurt opereert en 

wil blijven opereren. De 
gemeente is weliswaar 
opdrachtgever, maar 
wij als Buurkracht 

communiceren namens 
en vanuit de bewoners. 
Gemeentelogo 
toevoegen zou andere 
indruk wekken. 

Yvette mailt herinnering voor opgeven Buren 
Gluren 

Yvette 7 juni afgerond 

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. 

Yvette 7 juni Niet meer van 
toepassing i.v.m. 
onvoldoende interesse 
in activiteit Buren 

Gluren 

Paul benadert buurtbewoner Kevin die al 
verschillende maatregelen richting 
aardgasvrij heeft genomen, met de vraag of 

Paul Voor 12 
juni 

afgerond 
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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 10 juni afgerond 

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 10-14 
juni 

afgerond 

Yvette mailt Geert concept veel gestelde 
vragen en antwoorden 

Yvette 10-14 
juni 

afgerond 

Feedback geven op concept veel gestelde 
vragen en antwoorden 

Geert 17-24 
juni 

afgerond 

 

Bijlagen bij verslag 
• 20190605. Presentatie Buurkracht - Meedenkteam 't Ven - sessie 8 
 



Sessie 8 – meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 2 oktober 2019
1



Agenda

2

1. Welkom

2. Stand van zaken

3. Voorstel tussentijdse update buurt

4. Terugkoppeling werkgroepen

5. Vervolg en afsluiting



Aanleiding
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NU 2019 2030 2050

Nieuwbouw 
geen 

aardgas 
meer

Buurtplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

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



Waar staan we nu?
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13 nov 
2018

26 sep 2018

12 dec 
2018

9 jan 
2019

6 feb
2019

13 mrt
2019

27 mrt 2019

5 jun
2019

11 sep 
2019

2 okt
2019

Nadat resultaten 
haalbaarheidsonderzoek bekend zijn



Waar staan we nu?
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Meedenkteam 11 september:
➢ Uitrol Omons nadat resultaten haalbaarheidsonderzoek 

warmtenet bekend zijn
➢ Door uitlopen haalbaarheidsonderzoek warmtenet 

schuift Omons ook op (2020)
➢ Meedenkteam werkt door aan buurtplan: oplevering dec 

2019 (1e stap in voorbereiding op aardgasvrij)
➢ Buurtplan is niet statisch, mogen nog vragen in staan 

richting gemeente, rijk, de markt

Belangrijke locaties en evenementen in beeld

Bewonersenquête uitgevoerd

Communicatiekanalen in beeld

Appeltaartgesprekken gevoerd

Warmtecamerawandeling gedaanPresentatie technische 
alternatieven gehad

Excursie 
biomassacentrale 

gedaan 

Presentatie tussenstand 
haalbaarheidsonderzoek 

warmtenet



Planning sep - dec
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•2-30 okt werkgroepen verder aan de slag

•18 okt updatekaart op mat: buurt meenemen in planning sep-dec

•18 okt deadline belevingsverhalen voor in buurtplan

•30 okt meedenksessie 9 Terugkoppeling werkgroepen

•1 nov updatekaart op mat: oproep reactie concept buurtplan

•1-15 nov buurtbewoners reageren op concept-buurtplan

•15-27 nov werkgroepen verwerken input buurtbewoners in buurtplan

•27 nov meedenksessie 10 Afronden buurtplan, voorbereiden 
buurtbijeenkomst en evaluatie traject

•16 dec Buurtbijeenkomst Presentatie buurtplan



Voorstel tussentijdse update buurt
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Voorstel tussentijdse update buurt
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Belevingsverhaal: wie?
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De werkgroepen aan de slag!
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Buurtplan: schrijven buurtplan/ buurtvisie (invullen met notulen 

afgelopen sessies/activiteiten/enquêtes, aanvullen met info uit 
komende sessies, foto’s)

Technische alternatieven: wat we al hebben o.b.v. eerdere 

meedenksessies invullen, openstaande vragen ophalen

Buurtbijeenkomst: Organiseren buurtbijeenkomst 16 dec



De werkgroepen aan de slag!
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•Presentatie per team max. 5 min minuten

•3 rondes speeddaten van max 20 minuten

•Terugkoppeling per team: max. 5 minuten



Speeddate samenwerken
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•3 rondes speeddaten van max 20 minuten

Ronde 1
•Buurtplan met Buurtbijeenkomst

•Techniek met rest meedenkteam Ronde 2
•Buurtplan met Techniek

•Buurtbijeenkomst met rest 
meedenkteamRonde 3

•Buurtplan met rest meedenkteam

•Techniek met Buurtbijeenkomst



De werkgroepen aan de slag!
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1. Wat is ons doel?

2. Vragen?

3. Wat hebben we gemeen?

4. Hoe kunnen we elkaar versterken?

5. Wat pakken we op? To do?

6. Welke vragen hebben we aan de rest van de 
buurt (bewonerspanelvragen)?



Buurtplan aardgasvrij – planning sessies
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• 26 sep Buurtbijeenkomst 1 Kick-off

• 13 nov meedenksessie 1 Opstart meedenkteam: kennismaking, buurt in beeld

• 12 dec meedenksessie 2 Bewonersenquête, voorbereiden warmtecamerawandeling, ophalen 
vragen over warmtenet

• 9 jan meedenksessie 3 Bewonersenquête, voorbereiden warmtecamerawandeling, 
voorbereiden excursie bio-energiecentrale

• 6 feb meedenksessie 4 Resultaten bewonersenquête, technische alternatieven: warmtenet

• 13 feb Activiteit Excursie bio-energiecentrale

• 21 feb Activiteit Warmtecamerawandeling

• 13 mrt meedenksessie 5 Technische alternatieven: alles elektrisch en biogas, voorbereiden 
buurtbijeenkomst 2

• 27 mrt Buurtbijeenkomst 2 Tussenstand technische alternatieven

• 5 jun meedenksessie 6 Evaluatie buurtbijeenkomst, buurtplan concept, kwalitatieve 
enquête, update planning, 

• 11 sep meedenksessie 7 Tussenstand haalbaarheidsonderzoek warmtenet, vorming werkgroepen

• 2 okt meedenksessie 8 Terugkoppeling werkgroepen

• 30 okt meedenksessie 9 Terugkoppeling werkgroepen

• 27 nov meedenksessie 10 afronden buurtplan

• 16 dec Buurtbijeenkomst Presentatie buurtplan



NOTULEN (3/3) Buurtplan aardgasvrij – planning sessies
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• 26 sep Buurtbijeenkomst 1 Kick-off

• 13 nov meedenksessie 1 Opstart meedenkteam: kennismaking, buurt in beeld

• 12 dec meedenksessie 2 Bewonersenquête, voorbereiden warmtecamerawandeling, ophalen 
vragen over warmtenet

• 9 jan meedenksessie 3 Bewonersenquête, voorbereiden warmtecamerawandeling, 
voorbereiden excursie bio-energiecentrale

• 6 feb meedenksessie 4 Resultaten bewonersenquête, technische alternatieven: warmtenet

• 13 feb Activiteit Excursie bio-energiecentrale

• 21 feb Activiteit Warmtecamerawandeling

• 13 mrt meedenksessie 5 Technische alternatieven: alles elektrisch en biogas, voorbereiden 
buurtbijeenkomst 2

• 27 mrt Buurtbijeenkomst 2 Tussenstand technische alternatieven

• 5 jun meedenksessie 6 Evaluatie buurtbijeenkomst, buurtplan concept, kwalitatieve 
enquête, update planning, 

• 11 sep meedenksessie 7 Tussenstand haalbaarheidsonderzoek warmtenet, vorming werkgroepen

• 2 okt meedenksessie 8 Terugkoppeling werkgroepen

• 30 okt meedenksessie 9 Terugkoppeling werkgroepen

• 27 nov meedenksessie 10 Terugkoppeling werkgroepen

• 15 jan meedenksessie 11 afronden buurtplan

• 22 jan Buurtbijeenkomst Presentatie buurtplan
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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


NOTULEN (1/1)
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1. Welkom

• Aanwezigen: Geert, Mirjam, Henri, Hans, Albert, Martijn, Migonnen, Gerard, Max

• Afmeldingen: Paul

2. Stand van zaken

• Zie sheets

3. Voorstel tussentijdse update buurt

• Bol met Omons uitleg leest lastig. Dichter bij huis houden en korter.

• Planning aanpassen zodat aansluit bij nieuwe afgesproken planning (zie volgende 
sheet), updatekaart hoeft dan niet extra tussentijds gestuurd te worden, maar kan 
ook 1e vrijdag van november bezorgd worden (reguliere planning updatekaart)



NOTULEN (2/3)

18

4. Terugkoppeling werkgroepen

• Concept buurtplan is besproken

• Werkgroepen onderling met elkaar in gesprek over vorderingen

• Input vanuit gesprekken voor bewonerspanelvraag

5. Vervolg en afsluiting -> Afspraken:

• Yvette kijkt of bewonerspanelvraag voor vrijdag aangepast kan worden o.b.v. 
input uit meedenkteam


