Correctie op 18-12-2019

Notulen 27 november 2019
’t Ven aardgasvrij – meedenkteam 10
locatie

Infopunt ’t Venster, Johannes Voetstraat 2 Eindhoven

aanwezig
buurtbewoners:

Geert van Bergen, Hans Beckers, Syl Ringeling, Albert
van Kemenade, Gerard van Bakel, Paul Speckens,
Mignonne de Valk, Hans
Afgemeld: Mirjam van den Brand

buurkracht:

Yvette Marijnissen

Gemeente Eindhoven:

Roozbeh Nikdel

agenda
1. Welkom

Zie presentatie.

2. Stand van zaken

Zie presentatie.
De haalbaarheid van het warmtenet wordt
momenteel onderzocht.
2020 – Q1: uitsluitsel of woningcorporaties meedoen
2020 – Q1: duidelijkheid voor aanbod particulieren
2020 – Q2: verwachte uitrol Omons
2020 – Q2/Q3: Oplevering buurtplan
Er is voldoende volume nodig om warmtenet te
kunnen aanleggen. Hiervoor is deelname van de
woningcorporaties nodig.
De subsidie vanuit het Rijk is gekoppeld aan
uitbreiding van het warmtenet naar ’t Ven en niet aan
deelname van de woningcorporaties.

3. Interactief aan de slag met:
•
Buurtplan
•
Buurtbijeenkomst
•
Betrekken rest van de buurt
•
Technische alternatieven

In 2 subgroepen is de buurtbijeenkomst 22 januari
voorbereid en zijn de vervolgactiviteiten voor 2020
verder uitgewerkt.
Buurtbijeenkomst 22 jan
Framing:
•

Verwachtingmanagement (via stellingen)
o

Geen persoonlijk woningadvies vanavond

o

Nog geen aanbod warmtenet

o

Wel uitleg over stappen die al genomen
zijn en reden dat langer duurt

o

Nog geen nee en nog geen ja, nog bezig
met de berekening-> kost meer tijd dan
ingeschat

o

Eerste in NL die warmtenet wil aansluiten
in bestaande buurt

o

Aankondiging activiteiten in de buurt

o

Transitie van 30 jaar: korte termijn,
lange termijn, middellange termijn

•

Schema Roozbeh

•

Schema meedenkteams + buurtbijeenkomsten
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(updatekaart)
•

Loketfunctie
o

Heel veel expertise, moeilijk om wegwijs
te worden en daarmee gaan we helpen
vanuit Infopunt

o

schrijf je in voor de activiteiten voor altijd
maatregelen (ongeacht warmtenet of iets
anders) + ook in buurkracht-app

Uitvoering:
•

Meedenkteam grote rol

•

Inschrijvingen activiteiten

•

Planning en korte introductie eerste activiteiten

Wie nodig
•

Meedenkteamleden (in ieder geval uitvoerders 1e
acitviteiten)

•

Gemeente: Roozbeh

•

Buurkracht: Yvette

Wat nodig?
•

Hoe inschrijvingen regelen? En aanmelden bij wie
(mailadres)?

Aankondiging
•

Verwijs op updatekaart naar wijkkrant,
facebook?, website en app voor meer info

•

Starten met lokaal Energieloket ‘t Ven:
activiteiten die we jou organiseren in 2020. Denk
aan: activiteit in de buurt of informatie inloop op
het loket zelf. Warmtecamera-wandeling,
informatieavond over isoleren

•

Wil je daarnaast weten hoe het staat met de
proeftuin ‘t Ven?

Vervolgactiviteiten 2020, na oplevering
buurtplan
•

Het meedenkteam wil een soort lokaal wijkenergieloket oprichting vanuit Infopunt ’t Venster
en van daaruit regelmatig activiteiten aanbieden.

•

Meedenkteam wil hiervoor zelf een
adressenbestand van geïnteresseerde
buurtbewoners gaan opbouwen.

•

De aanwezigen willen de Buurtenchallenge prijs
benutten om materialen aan te schaffen die nodig
zijn om de activiteiten uit te voeren.

•

Voor eerste aanzet vervolgactiviteiten na
oplevering buurtplan, zie foto’s in de bijlage van
dit verslag.

Buurtplan
•

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’
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Technische alternatieven
•
4. Vervolg en afsluiting

Paul en Leon pakken dit verder op

Volgende meedenksessie 18 december
Volgende meedenkteamsessie is woensdagavond 18
december in Infopunt ’t Venster.

wat zijn de actiepunten
actiepunt
Foto meedenkteam organiseren voor in het
Buurtplan: ieder meedenkteam lid maakt een
foto van zichzelf bij daglicht voor zijn of haar
voordeur en mailt deze naar Yvette
Indien niet genoeg belevingsverhalen voor in
Buurtplan -> op updatekaart: oproep voor
ervaringen van buurtbewoners die al
maatregelen hebben genomen.

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.
Op buurtpagina onder kopje Buurtplan in de
maak:
•
alleen de download van het meest
recente buurtplan, oudere downloads
kunnen eraf
•
en de klikbare regel waaronder het
meest recente buurtplan hangt als
volgt formuleren (wens
meedenkteam): zie hier een verslag
van de stand van zaken
Binnen Buurkracht checken hoe lang na
laatste buurtbijeenkomst de buurtpagina nog
in de lucht blijft.

wie
Alle
meedenkteamleden

deadline
27 nov

status
Yvette doet oproep in
mail bij notulen

Mirjam
geeft
signaal
aan
Yvette
wanneer
gewenst
Yvette

27 nov

Bespreken tijdens
meedenkteam 27 nov.

okt-dec

Bespreken tijdens
meedenkteam 27 nov.

Yvette

18 dec

Yvette

18 dec

Bijlagen bij verslag
•
•
•

Foto’s voorzet vervolgactiviteiten 2020, na oplevering buurtplan
20191127. Presentatie Buurkracht - Meedenkteam 't Ven - sessie 10
Buurtplan t Ven - CONCEPT 20191120 Versie 1.6
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Bijlage voorzet vervolgactiviteiten 2020, na oplevering buurtplan
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Sessie 10 – meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 27 november2019

1

Agenda
1. Welkom
2. Stand van zaken
• Terugkoppeling gesprek met gemeente
3. Interactief aan de slag met:
• Buurtbijeenkomst / Betrekken rest van de buurt
• Buurtplan
• Technische alternatieven

4. Vervolg en afsluiting
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Aanleiding

NU 2019

Nieuwbouw
geen
aardgas
meer

Buurtplan
aardgasvrij

2022

2050

Gaskraan
Groningen
dicht

Nederland
aardgasvrij

➢ buurtplan 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

30 okt
2019

6 feb
2019

13 mrt
2019

5 jun
2019

11 sep
2019

2 okt
2019

30 okt
2019

Nadat resultaten
haalbaarheidsonderzoek bekend zijn
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Waar staan we nu?
Belangrijke locaties en evenementen in beeld
Appeltaartgesprekken gevoerd
Presentatie technische
alternatieven gehad
Presentatie tussenstand
haalbaarheidsonderzoek
warmtenet
Excursie biomassacentrale
gedaan

Communicatiekanalen in beeld

Bewonersenquête uitgevoerd

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

Warmtecamerawandeling
gedaan

Buurtplan/ overzicht
stand van zaken in de
maak

Hoe verder na 22
januari?
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Waar werken we naartoe?
• 27 nov

meedenksessie 10

• 6 dec
• 10 jan
• 15 jan

updatekaart op mat
updatekaart op mat
meedenksessie 11

• 22 jan

Buurtbijeenkomst

Terugkoppeling werkgroepen +
gesprek met gemeente

Afronden overzicht stand van zaken,
voorbereiden Buurtbijeenkomst en
evaluatie traject
Presentatie buurtplan/ stand van
zaken
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Terugkoppeling gesprek met gemeente 18 nov
namens Geert en Gerard

• Zekerheid over komst warmtenet is noodzakelijk voordat het plan
afgemaakt kan worden.
• Zonder verwijzing naar Omons is het plan eigenlijk niet af.
• De meerwaarde van de buurtbijeenkomst ten opzichte van de vorige is
mager. Alleen verwijzing naar planning Roozbeh is mogelijk waarbij de
status is dat als alleen vanuit de huursector een groen licht komt het
warmtenet een optie wordt.
• Yvette geeft aan dat we een plicht hebben om de buurt van status te
voorzien.
• Roozbeh geeft aan dat uitsluitsel van de verhuurders naar verwachting niet
voor juni er is.
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Terugkoppeling gesprek met gemeente 18 nov
namens Geert en Gerard

• Roozbeh geeft aan dat hij niet verwacht dat de bewoners buiten het
meedenkteam zitten te wachten op nieuws. Het meedenk team wil wel
graag op de hoogte gehouden worden.
• Geert en Gerard geven aan dat tot aan het moment van uitsluitsel van
warmtenet we hulp nodig hebben van Yvette / Buurkracht. Roozbeh komt
hierop terug. Hij geeft aan dat de financiële middelen niet uit de
subsidiepot komen maar apart op budget staan.
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Terugkoppeling gesprek met gemeente 18 nov
namens Geert en Gerard
Ter bespreking:
• 1. Er komt geen buurtbijeenkomst in Januari. Pas bij uitsluitsel warmtenet.
• 2. Buurtplan blijft under construction tot uitsluitsel warmtenet
• 3. Overleg meedenkteam voor bijv. tweewekelijkse loketfunctie met thema’s incl
inschrijving:
Voorbeeld thema’s:
• Kieren dichten en ventileren (uitleen CO2 meter)
• Vloerisolatie (uitleen ir camera)
• Driedubbel glas HR++

• Idee is bedrijven of instellingen uit te nodigen om uitleg/lezing te geven.
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Aan de slag!
1. Welkom
2. Stand van zaken

• Terugkoppeling gesprek met gemeente
3. Interactief aan de slag met:

• Buurtbijeenkomst / Betrekken rest van de buurt
• Buurtplan
• Technische alternatieven
4. Vervolg en afsluiting
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Werkgroep buurtbijeenkomst / betrekken
rest van de buurt
•Doel werkgroep
•Stand van zaken
•Wat moet nog opgepakt worden
•Wat zijn je vragen aan de rest
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Concept buurtplan
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Werkgroep buurtplan
•Doel werkgroep
•Stand van zaken
•Wat moet nog opgepakt worden
•Wat zijn je vragen aan de rest
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Werkgroep technische alternatieven
•Doel werkgroep
•Stand van zaken
•Wat moet nog opgepakt worden
•Wat zijn je vragen aan de rest
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Tips en hulpvragen
•Buurten challenge prijs ideeën:
• Buurtbank/ ontmoetingsplek?
• Iets voor buurthuis? (Warmtecamera’s?)
• 3 typische huizen doorlichten met technisch advies? -> voorwaarde ervaringen
delen met de buurt
• …..?

•Vragen voor de buurt? (i.r.t. buurtplan, bewonerspanelvraag?)
•Foto meedenkteam in buurtplan (foto voor eigen voordeur)
•Behoefte bezoek aan huis dat al is aangesloten op een
warmtenet. -> na of voor businesscase resultaten
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Leestips
•Wat stoppen met aardgas kost, Kostenoverzicht per
woningtype en energielabel – Vereniging Eigen Huis
•Verkenning tool aardgasvrij bestaande woningen – RVO
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Vervolg
• 26 sep Buurtbijeenkomst 1
• 13 nov meedenksessie 1
• 12 dec meedenksessie 2
• 9 jan

meedenksessie 3

•
•
•
•

meedenksessie 4
Activiteit
Activiteit
meedenksessie 5

6 feb
13 feb
21 feb
13 mrt

• 27 mrt Buurtbijeenkomst 2
• 5 jun meedenksessie 6
•
•
•
•
•
•
•

11 sep
2 okt
30 okt
27 nov
18 dec
15 jan
22 jan

meedenksessie 7
meedenksessie 8
meedenksessie 9
meedenksessie 10
meedenksessie 11
meedenksessie 12
Buurtbijeenkomst

Kick-off
Opstart meedenkteam: kennismaking, buurt in beeld
Bewonersenquête, voorbereiden warmtecamerawandeling, ophalen vragen
over warmtenet
Bewonersenquête, voorbereiden warmtecamerawandeling en excursie bioenergiecentrale
Resultaten bewonersenquête, technische alternatieven: warmtenet
Excursie bio-energiecentrale
Warmtecamerawandeling
Technische alternatieven: alles elektrisch en biogas, voorbereiden
buurtbijeenkomst 2
Tussenstand technische alternatieven
Evaluatie buurtbijeenkomst, buurtplan concept, kwalitatieve enquête, update
planning
Tussenstand haalbaarheidsonderzoek warmtenet, vorming werkgroepen
Terugkoppeling werkgroepen
Terugkoppeling werkgroepen
Terugkoppeling werkgroepen
Terugkoppeling werkgroepen
afronden buurtplan
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Presentatie buurtplan

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

Yvette Marijnissen
Buurtprocesbegeleider aardgasvrij
yvette@buurkracht.nl
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