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Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid 
Meedenkteam 9 - notulen 13 november 2019 
 

locatie Basisschool De Klimboom, St Norbertuslaan 1, Eindhoven 

 
aanwezig 
Aantal personen:  Anne-Marie, Cis, Tjerk, Thijs, Fieke, Anthonie, Sjoerd, 

Sjaak, Karel 

Buurkracht Yvette Marijnissen (procesbegeleider) 
 
agenda uitleg onderdeel 
1. Welkom Voor inhoud agenda: zie presentatie. 

2. Stand van zaken Lancering Omons 
 Zie sheet 6 presentatie 
 Rond 15 november ontvangen alle grondgebonden 

koopwoningeigenaren (niet appartement) van de 
gemeente Eindhoven een brief met registratiecode 
Omons. 

 Vanaf 14 november staat er op de buurtpagina 
www.buurkracht.nl/sintenbuurt een extra knop die 
leidt naar een pagina die helemaal over Omons gaat. 
Op dit Omons pagina staat de link naar direct 
inloggen in Omons, een instructiefilmpje hoe bij 
Omons te registreren, veel gestelde vragen en 
antwoorden, waarom Omons wordt ingezet en relatie 
tussen Omons en het buurtplan. 

 Vorige keer had het meedenkteam het idee geopperd 
om een folder te maken met ervaringsverhalen van 
meedenkteamleden die al maatregelen in hun woning 
hebben genomen en dit te koppelen aan een oproep 
aan mede-buurtbewoners om Omons in te vullen. 
Yvette heeft intern besproken en dit is mogelijk. 
Buurkracht organiseert folder in dezelfde stijl als het 
buurtplan en heeft een interviewer en fotograaf 
ingeschakeld zodat de ervaringsverhalen in de 
dezelfde stijl weergegeven kunnen worden. 

 Half december stuurt gemeente Eindhoven een 
herinneringsbrief aan degenen die Omons nog niet 
hebben ingevuld, opnieuw de registratiecode met de 
oproep om Omons alsnog in te vullen. Yvette is in 
gesprek met Eindhoven om te kijken of de folder met 
ervaringsverhalen met deze herinneringsbrief mee 
gestuurd kan worden. 

3. Interactief aan de slag met: 
 Buurtplan 
 Lancering Omons + 

buurtbijeenkomst 
 Technische alternatieven 

Tijdens de meedenkteamsessies zijn de aanwezigen 
gezamenlijk interactief aan de slag gegaan met de diverse 
onderwerpen. 
 Buurtplan:  

Er is tussentijds niet verder gewerkt aan het 
buurtplan. Aangegeven dat de algemene achtergrond 
van de technieken om van het aardgas af te gaan 
naar de bijlagen kunnen en dat de hooftekst vooral 
moet aansluiten bij wat buurtbewoners praktisch 
kunnen doen. Sjaak en Cis prikken wekelijks een 
moment om de besproken verbeteringen in concept 
buurtplan te verwerken.  Wat ook nog in het buurtplan 
moet worden opgenomen is de plannen van de 
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agenda uitleg onderdeel 
gemeente, o.a. t.a.v.: 
- beschikbaarheid Omons (nu beshcikbaar tot half 

november 2020) 
- warmteplannen 
- vervolg in Sintenbuurt na oplevering buurtplan 
- en mogelijke koppelingen met andere projecten 

van de gemeente zoals De Groene Zone 

Roozbeh zal de plannen van de gemeente voor 2020 
in de komende meedenksessie van 8 januari 
toelichten. 

 Lancering Omons + Buurtbijeenkomst:  
Agenda van de avond is doorgenomen. Meedenkteam 
wil input ophalen bij buurtbewoners die al 
maatregelen hebben genomen. En dan met name de 
leveranciers waar mee is samengewerkt en de 
tevredenheid daarover en over de genomen maatregel 
zelf. Yvette zorgt voor een lijst om deze informatie te 
verzamelen op de buurtbijeenkomst. Verder wil 
meedenkteam buurtbewoners die maatregelen willen 
nemen, makkelijk koppelen met buurtbewoners die 
vergelijkbare maatregelen al hebben genomen. Idee is 
om te werken met stickerbadges en iedere 
buurtbewoner die de buurtbijeenkomst bezoekt, 
vragen op de stickerbadge met kleurenstickers aan te 
geven welke maatregelen zij al in hun woning 
genomen hebben. Op deze manier kun je tijdens de 
buurtbijeenkomst makkelijk buren vinden die de 
maatregel die je overweegt om uit te voeren, al 
hebben uitgevoerd. Yvette zorgt voor stickerbadges 
en kleurenstickers. 
Yvette geeft duidelijk op de buurtbijeenkomst aan dat 
de resultaten die voor 5 januari in Omons worden 
ingevuld, geanonimiseerd worden meegenomen 
worden in het buurtplan. 

 Technische alternatieven: 
Het buurtplan wordt aangevuld met informatie met 
wat bewoners praktisch nu al in hun woning kunnen 
doen om voor te bereiden op aardgasvrij wonen. 

 

4. Vervolg en afsluiting  Tips en hulpvragen: 
o Bewonerspanelvraag voor volgende keer 

vragen naar ervaringen met genomen 
maatregelen: welke voorbereidende 
maatregelen heb je al genomen? Welke partij 
heeft de maatregel bij je uitgevoerd? Wat is je 
rapportcijfer 1-10 qua tevredenheid over 1) de 
leverancier en 2) effect van de maatregel zelf 

o Oproep aan alle meedenkteamleden om een 
foto aan te leveren bij daglicht van jezelf voor 
je eigen voordeur voor in het buurtplan. 

o 8 januari is Roozbeh Nikdel, projectleider 
vanuit gemeente Eindhoven, te gast in het 
meedenkteam om te vertellen over de plannen 
van gemeente Eindhoven voor 2020. Mocht je 
al vragen hebben, mail ze naar 
yvette@buurkracht.nl 

o 2e bezoek aan de voorbeeldwoning van Trudo 
die aardgasvrij is gemaakt volgens het alles-
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agenda uitleg onderdeel 
elektrisch principe wordt in januari gepland. 
Exacte datum is half december bekend. 

o Vanuit het meedenkteam uit de 
Generalenbuurt komt de vraag of iemand uit 
het meedenkteam van de Sintenbuurt op de 
buurtbijeenkomst van de Generalenbuurt op 
maandag 25 november zijn/haar ervaringen 
met de warmte-camerawandeling wil delen. 
De Generalenbuurt heeft de warmte-
camerawandeling namelijk nog niet gehad. Cis 
meldt zich hiervoor aan. 

o Onderlinge contactgegevens zijn uitgewisseld. 
 De eerstvolgende Buurtbijeenkomst woensdag 20 

november. Inloop vanaf 19.30 uur en start om 20.00 
uur. 

 De eerstvolgende meedenksessie is woensdag 8 
januari. Deze staat in teken van verwerken van 
inzichten uit Omons in het buurtplan eindconcept en 
plannen gemeente Eindhoven en verder interactief aan 
de slag met de werkgroep-onderwerpen. 

 Voor volledige planning tot oplevering buurtplan, zie 
een-na-laatste sheet in bijgevoegde presentatie. 

 
 
actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
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. 

Yvette oktober Vraag om uitleg staat 
uit bij gemeente. 

Sjoerd geeft op buurtbijeenkomst aan 
hand van eigen woning uitleg Omons: 
even maatregelen ‘leeg’ maken en op 
buurtbijeenkomst laten zien wat 
toevoegen van maatregelen oplevert. 

Sjoerd 20 november Ingepland 

Mee nemen naar buurtbijeenkomst: 
 prints van alle verslagen, 

presentaties en veel gestelde vragen 
en antwoorden algemeen en Omons; 

 inschrijflijst om alvast aan te melden 
voor bezoek aardgasvrije woning 
Trudo in januari; 

 registratielijst meenemen delen 
ervaringen met leveranciers bij 
nemen van maatregelen in huis 

 stickerbadges en kleurenstickers. 
 

Yvette 20 november  

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

Yvette Begin 
december 

Contact opgenomen 
met Witte Wel met 
vraag over max. 
aantal woorden en 
aanleverdata. 

Bewonerspanelvraag voor volgende keer 
vragen naar ervaringen met genomen 
maatregelen: welke voorbereidende 
maatregelen heb je al genomen? Welke 
partij heeft de maatregel bij je 

Yvette Begin 
december 
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actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
uitgevoerd? Wat is je rapportcijfer 1-10 
qua tevredenheid over 1) de leverancier 
en 2) de maatregel zelf 
Ervaringsverhalen delen met 
buurtbewoners in boekje en buurtplan 
 

Sjoerd 
Thijs 
Cis 
Anthonie 
Sjaak 
Cis 
Anne-Marie 

November -
december 

In bewerking. 
Buurkracht 
organiseert folder en 
heeft interviewer en 
fotograaf 
ingeschakeld. Meeste 
interviews zijn 
afgenomen, foto 
moeten nog worden 
gemaakt.  

Foto (laten) maken van jezelf voor 
de voordeur van je huis en mailen 
naar yvette@buurkracht.nl 

Alle 
meedenk-
teamleden 

 31 
december 

 

Wanneer de aardgasloze modelwoning 
van Trudo aan de Romboutstraat gereed 
is een bezoek vanuit het meedenkteam 
aan de woning organiseren. 

Yvette december Bezoek door 
meedenkteam op 13 
november geweest. In 
januari volgt 2e 
mogelijkheid. Wordt 
aangekondigd op de 
buurtbijeenkomst en 
op de updatekaart. 

Informatie over het aardgasvrijtraject wil 
delen via de facebookpagina van 
Sintenbuurt Noord. 

Thijs Wanneer 
relevant 

Gebeurt doorlopend. 

Gemeente Eindhoven uitnodigen voor 
meedenksessie 8 januari om toelichting 
te geven op plannen gemeente voor de 
Sintenbuurt na oplevering van het 
buurtplan. Zodat dit verwerkt kan 
worden in het buurtplan 

Yvette oktober Afgerond. Roozbeh is 
bij de meedenksessie 
van 8 januari. 

Foto’s maken van de Sintenbuurt en 
mailen naar Yvette 

Karel 13 november Afgerond 

Navragen of we informatiefolder kunnen 
maken met ervaringsverhalen en oproep 
invullen Omons -> volgende 
meedenksessie verder uitwerken. 

Yvette 13 november Afgerond. Dit kan, 
Ervaringsverhalenfold
er wordt gemaakt. 

040 Energie vragen of zij iets voor de 
Sintenbuurt kunnen betekenen en hen 
uitnodigen voor buurtbijeenkomst 20 
november 

Sjaak 13 november Afgerond. 040energie 
heeft aangegeven 
helaas niet bij de 
Buurtbijeenkomst 
aanwezig te kunnen 
zijn. 

 
Bijlagen bij verslag 
 20191113. Presentatie Buurkracht - Meedenkteam Sintenbuurt - sessie 9 



Sessie 9 – meedenkteam
Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid

Eindhoven, 13 november 2019
1



Agenda
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1. Welkom

2. Stand van zaken

3. Interactief aan de slag met:

• Lancering Omons + buurtbijeenkomst
• Buurtplan
• Technische alternatieven

4. Vervolg en afsluiting



Aanleiding
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NU 2019 2022 2050

Nieuwbouw 
geen aardgas 

meer

Buurtplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

 Buurtplan van elke pionierbuurt:
‘t Ven, Sintenbuurt en Generalenbuurt



Waar staan we nu?
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Waar staan we nu?
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Belangrijke locaties en 
evenementen in beeld

Bewonersenquête uitgevoerd

Communicatiekanalen in 
beeld

Presentatie technische 
alternatieven gehad

Training Omons

Veel gestelde vragen en 
antwoorden online

Buurtplan in de maak

Uitrol Omons: brief rond 15 
november op mat
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•Doelgroep: koopwoningeigenaren (niet appartementen)
•Verspreiding registratiecodes: rond 15 november ontvang je thuis 
brief met registratiecode Omons (brief is van gemeente 
Eindhoven)
•Speciale webpagina: op de pagina 
www.buurkracht.nl/sintenbuurt komt Omons-knop. Die verwijst 
naar een buurtkrachtpagina met alle info over Omons:
• Knop om direct aan de slag te gaan met Omons
• Filmpje uitleg registreren in Omons
• Waarom we Omons inzetten en relatie Omons met Buurtplan
• Veel gestelde vragen en antwoorden over Omons

Waar staan we nu? - Lancering Omons



Vandaag: aan de slag met onze buurkracht!
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1. Welkom

2. Stand van zaken

3. Interactief aan de slag met:

• Lancering Omons + Buurtbijeenkomst 30 min
• Buurtplan 30 min
• Technische alternatieven 30 min

4. Vervolg en afsluiting
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Status buurtbijeenkomst + lancering Omons

•Doel buurtbijeenkomst + lancering Omons
•Stand van zaken

• Samenvatting vorige keer
• Zie voorzet agenda

•Wat moet nog opgepakt worden
•Rolverdeling
•prints tafelnamen

•Wat zijn je vragen aan de rest van de buurt?
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Voorstel agenda buurtbijeenkomst

•Welkom en introductie door NAAM

•Stand zaken op resultaat door NAAM

•Omons door NAAM

•Wat gaan we nog doen (toekomst) door NAAM

•Overzicht sheet: hoe kan ik op de hoogte blijven: 
updatekaart, app, website -> link naar omons en FAQ door 
NAAM

•Inloop/ Info-markt openen door NAAM
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Status concept buurtplan

•Doel buurtplan
•Stand van zaken

• Reacties op concept verwerken
•Foto’s in buurtplan
•Handige info?

• Wat stoppen met aardgas kost,  Kostenoverzicht per woningtype en 
energielabel – Vereniging Eigen Huis

• Verkenning tool aardgasvrij bestaande woningen - RVO

•Wat moet nog opgepakt worden
•Wat zijn je vragen aan de rest van de buurt?
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Status technische alternatieven

•Doel
•Stand van zaken
•Wat moet nog opgepakt worden
•Wat zijn je vragen aan de rest van de buurt?



Tips en hulpvragen
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•Vragen voor de buurt? (i.r.t. buurtplan, bewonerspanelvraag?)
•Foto van jezelf voor voordeur aanleveren als je nog niet gedaan 
hebt
•Vragen voor gemeente? (i.v.m. sessie 8 januari)
•2e bezoek aardgasvrije woning Trudo wanneer?
•Wil iemand ervaringen vertellen over warmtecamerawandeling
op buurtbijeenkomst Generalenbuurt 25 november?
•Wissel ook onderling contactgegevens uit



Eerstvolgende bijeenkomst
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Buurtbijeenkomst 20 november
→ lancering Omons buurtbreed

Inloop vanaf 19.30u, start om 20.00u
Basisschool De Klimboom, Sint Norbertuslaan 1



Vervolg
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• 22 aug Buurtbijeenkomst Kick-off
• 31 okt meedenksessie Opstart meedenkteam, kennismaking, buurt in beeld
• 28 nov meedenksessie Buurt in beeld. Bewonersenquête voorbereiden
• 23 jan meedenksessie Presentatie technische alternatieven, plannen gemeente
• 28 feb Warmtecamerawandeling
• 20 mrt meedenksessie Routekaart per woningtype, voorbereiden buurtbijeenkomst
• 3 apr Buurtbijeenkomst Tussenstand technische alternatieven
• 12 jun meedenksessie Evaluatie buurtbijeenkomst, resultaten bewonersenquête, 

buurtplan concept, kwalitatieve enquête, update planning
• 9 okt meedenksessie Training Omons
• 23 okt meedenksessie Aan de slag in werkgroepen
• 13 nov meedenksessie Terugkoppeling werkgroepen, voorbereiden buurtbijeenkomst
• 20 nov Buurtbijeenkomst Lancering Omons buurtbreed
• ?? jan bezoek aardgasvrije woning Trudo (datum nog te plannen)
• 8 jan meedenksessie Terugkoppeling werkgroepen
• 29 jan meedenksessie Afronden buurtplan, voorbereiden buurtbijeenkomst
• 5 feb Buurtbijeenkomst Presentatie buurtplan
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Yvette Marijnissen

Buurtbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

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

Einde


