Notulen 18 december 2019
’t Ven aardgasvrij – meedenkteam 11
locatie

Infopunt ’t Venster, Johannes Voetstraat 2 Eindhoven

aanwezig
buurtbewoners:

Geert van Bergen, Mirjam van den Brand, Paul
Speckens, Syl Ringeling, Albert van Kemenade
Afgemeld: Gerard van Bakel, Jeroen Huibers

buurkracht:

Yvette Marijnissen

agenda
1. Welkom

Mirjam geeft aan dat in de notulen van het vorige
meedenkteamoverleg staat dat zij er was, terwijl dat
niet zo was. Yvette corrigeert dit in de notulen

2. Stand van zaken

Zie presentatie.
Sheet 4 tijdschema
Voor ’t Ven is de actuele planning:
-

stap 2: Q1 2020

-

stap 3: Q2 2020

Updatekaart
Diverse meedenkteamleden geven aan dat zij de
updatekaart niet ontvangen hebben
(Steenbergenstraat, Zeelsterstraat, Bergen op
Zoomstraat). Yvette mailt Geert, Mirjam en Syl de
updatekaart digitaal en gaat binnen Buurkracht er
achteraan om uit te zoeken hoe het kan dat de
updatekaart niet overal is bezorgd.
Kerstmarkt
Ondanks het koude, gure weer was er een goede
opkomst. Waren ook veel mensen die niet uit ’t Ven
kwamen. Nog niet veel inschrijvingen voor de
activiteiten voor 2020.
3. Interactief aan de slag met:
•
Opstart lokaal energieloket met
activiteiten komend jaar
•
Buurtbijeenkomst / Betrekken
rest van de buurt
•
Buurtplan
•
Technische alternatieven

Vanwege de kleinere groep vandaag zijn de punten
plenair besproken en verder uitgewerkt.
Werkgroep opstart lokaal Energieloket
Het meedenkteam wil een soort lokaal wijkenergieloket oprichting vanuit Infopunt ’t Venster en
van daaruit regelmatig activiteiten aanbieden. Doel
van de workshops/activiteiten is de koopwoningen in
’t Ven naar label B krijgen.
Zie sheet 11 van bijgevoegde presentatie voor stand
van zaken.
040 energie wordt door meedenkteam zelf benaderd
voor de warmtecamera wandeling.
Het lokaal energieloket kan ook onder de aandacht
brengen dat 040 energie een warmtescan voor je
woning kan doen.
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Het informeren van buurbewoners over
financieringsmogelijkheden wordt aan elke activiteit
gekoppeld.
Buurtbijeenkomst 22 jan/ Betrekken rest van
de buurt
•

Yvette (Buurkracht) opent de avond en geeft het
woord aan Mignonne (meedenkteam). Vanaf dat
moment pakt het meedenkteam de avond verder
op.

•

Verwachtingmanagement via stellingen (Yvette
doet volgende meedenksessie voorzet voor
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 (Yvette mailt Roozbeh voor
actualisatie planning van de stappen in het
schema)

•

Sheet met schema meedenkteams +
buurtbijeenkomsten (updatekaart)

•

Presentatie activiteiten lokaal Energieloket 2020

•

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

Afsluiting:
o

Het meedenkteam geeft op het einde
weer het woord aan Buurkracht (Yvette).

o

Yvette bedankt iedereen en benoemt
daarbij rollen en Yvette kondigt de borrel
aan.

Wat nodig?
•

Geert neemt een tablet mee voor de
inschrijvingen.

•

Paul regelt Energieloket kaartjes met website +
mailadres om uit te delen.

•

Yvette regelt A3 prints met op elke print de titel
van een activiteit die in 2020 wordt
georganiseerd door Lokaal Energieloket vanuit
het Infopunt.

•

Yvette regelt 10 keycords met een kaartje met
logo van Wijkoverleg Het Ven erin zodat de
meedenkteamleden herkenbaar zijn op de
buurtbijeenkomst.
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•

Yvette doet voorzet sheets met stellingen,
tijdsschema van Roozbeh met actuele planning
en activiteiten overzicht.

Wie nodig
•

Meedenkteamleden (in ieder geval uitvoerders 1e
activiteiten). Mirjam geeft aan dat zij de 22e
helaas verhinderd is.

•

Gemeente: Roozbeh

•

Buurkracht: Yvette

Buurtplan
•

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

•

Schema van presentatie sheet 4 in buurtplan
toevoegen.

•

Infographic niet meer nodig.

•

In plaats van foto’s voor voordeur, maken we
volgende meedenksessie een groepsfoto.

•

Na uitkomsten haalbaarheidsonderzoek
toevoegen:
o per woningtype wat moet je doen om de
woning:
▪ op het warmtenet te krijgen (mits dat als
optie uit het haalbaarheidsonderzoek
komt)
▪ naar label B te krijgen

Technische alternatieven
•
4. Vervolg en afsluiting

Geen nieuws. Paul en Leon pakken dit verder op.

Tips en hulpvragen
•

Benutting Buurtenchallengeprijs is geregeld.
Materialen om activiteiten lokaal Energieloket in
2020 uit te kunnen voeren, zijn aangeschaft.
Geen actie vanuit buurkracht nodig.

•

Bewonerspanelvraag is doorgesproken en wordt
begin januari zo uitgezet.

•

Behoefte bezoek aan huis dat al is aangesloten
op een warmtenet: na businesscase resultaten en
vóór uitrol Omons.

Volgende meedenksessie 15 januari
Volgende meedenkteamsessie is woensdagavond 15
januari in Infopunt ’t Venster. We bespreken dan
laatste voorbereidingen voor de buurtbijeenkomst op
22 januari, de opzet van de laatste updatekaart en de
website van wijkoverleg Het Ven.
Buurtbijeenkomst 22 januari
De laatste buurtbijeenkomst is op woensdagavond 22
januari bij Olympia VMBO, Botenlaan 38, 5652 CA
Eindhoven.
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wat zijn de actiepunten
actiepunt
Yvette mailt Geert, Mirjam en Syl de
updatekaart digitaal.
Yvette gaat binnen Buurkracht er
achteraan om uit te zoeken hoe het kan
dat de updatekaart niet overal is bezorgd
(niet op adressen in Steenbergenstraat,
Zeelsterstraat, Bergen op Zoomstraat).
Binnen Buurkracht checken hoe lang na
laatste buurtbijeenkomst de buurtpagina
nog in de lucht blijft.
Yvette doet volgende meedenksessie
voorzet voor stellingen Buurtbijeenkomst
Yvette mail Roozbeh voor actualisatie
planning van de stappen in het schema
Groepsfoto meedenkteam maken voor in
het Buurtplan

wie
Yvette

deadline
15 jan

status
afgerond

Yvette

15 jan

Nagevraagd.
Postbezorger geeft
aan dit niet te kunnen
achterhalen.

Yvette

15 jan

Yvette

15 jan

Yvette

15 jan

Alle
meedenkteamleden

15 jan

Tijdens meedenksessie

Voorbereidingen Buurtbijeenkomst 22
januari
•

Geert neemt een tablet mee voor de
inschrijvingen.

Geert

22 jan

•

Paul regelt Energieloket kaartjes met
website + mailadres om uit te delen.

Paul

22 jan

•

Yvette regelt A3 prints met op elke
print de titel van een activiteit die in
2020 wordt georganiseerd door Lokaal
Energieloket vanuit het Infopunt.

Yvette

22 jan

Yvette regelt 10 keycords met een
kaartje met logo van Wijkoverleg Het
Ven erin zodat de meedenkteamleden
herkenbaar zijn op de
buurtbijeenkomst.
Indien niet genoeg belevingsverhalen voor
in Buurtplan -> op updatekaart: oproep
voor ervaringen van buurtbewoners die al
maatregelen hebben genomen.

Yvette

22 jan

Mirjam

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

Yvette

Mirjam geeft
signaal aan
Yvette
wanneer
gewenst
Na
uitkomsten
businesscase
en voor
uitrol Omons

•

Yvette

18 dec

Afgerond

Bijlagen bij verslag
•
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Sessie 11 – meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 18 december2019

1

Agenda
1. Welkom
2. Stand van zaken
• werkgroepen
3. Interactief aan de slag met:
•
•
•
•

Opstart lokaal energieloket met activiteiten komend jaar
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
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Pionierbuurten aardgasvrij

Waar staan we nu?
27 mrt 2019

26 sep 2018

13 nov
2018

12 dec
2018

9 jan
2019

18 dec
2019

6 feb
2019

13 mrt
2019

5 jun
2019

11 sep
2019

2 okt
2019

30 okt
2019

27 nov
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?
Buurtbijeenkomst
voorbereiden 6

Waar werken we naartoe?
• 18 dec
• 10 jan
• 15 jan

meedenksessie 11
updatekaart op mat
meedenksessie 12

• 22 jan

Buurtbijeenkomst

Terugkoppeling werkgroepen
Afronden overzicht stand van zaken,
voorbereiden activiteiten 2020,
voorbereiden Buurtbijeenkomst en
evaluatie traject
Presentatie buurtplan/ stand van
zaken
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Stand van zaken
• Kerstmarkt afgelopen zaterdag
• Beantwoording nog openstaande vragen (volgende sheet) -> wordt
aangevuld in FAQ
• Werkgroepen (zie volgende sheets)
• Opstart lokaal energieloket incl. activiteiten komend jaar
• Buurtbijeenkomst / Betrekken rest van de buurt
• Buurtplan
• Technische alternatieven
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Stand van zaken
• Beantwoording nog openstaande vragen -> wordt aangevuld in FAQ
1.

OPEN warmtenet, waarom is dit nodig? Om te borgen dat er in de toekomst geen afhankelijk
ontstaat van één warmtebron en daarmee continuïteit van duurzame warmtelevering
gegarandeerd blijft.

2.

Warmtenet los van het Niet Meer Dan Anders (NMDA)-principe, waarom is dit nodig? Omdat
NMDA gebaseerd is op de aardgasprijs. En die gaat de komende jaren waarschijnlijk stijgen.
Daardoor zouden dan ook de tarieven voor duurzame warmte stijgen.

3.

Wat zijn elektriciteitskosten als de salderingsregeling vervalt? Hoe ontwikkelt zich de
stroomprijs? Dat is nog niet bekend en is afhankelijk van het beleid vanuit de Rijksoverheid.

4.

Is het elektriciteitsnet wel toereikend als we geen warmtenet krijgen of als veel bewoners niet
op het warmtenet gaan en veel bewoners alles elektrisch gaan? Het huidige elektriciteitsnet is
op dit moment niet toereikend als nu veel bewoners overgaan op alles elektrisch. Het
elektriciteitsnet moet daarvoor verzwaard worden. Netbeheerder Enexis is al actief bezig met de
energietransitie en het voorbereiden op de benodigde ontwikkelingen in het elektriciteitsnet
daarvoor. Enexis houdt daarbij de ontwikkelingen bij gemeenten goed in de gaten.
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Aan de slag!
1. Welkom
2. Stand van zaken
• werkgroepen
3. Interactief aan de slag met:
•
•
•
•

Opstart lokaal energieloket met activiteiten komend jaar
Buurtbijeenkomst / Betrekken rest van de buurt
Buurtplan
Technische alternatieven

4. Vervolg en afsluiting
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Werkgroep opstart lokaal energieloket
• Doel werkgroep
• Stand van zaken
•
•
•
•
•

28 jan: warmtecamera-wandeling
…..: workshop kierdichten, ventileren en isoleren
……: informatieavond zonnepanelen
…...: activiteit ‘Zet je CV-ketel op 70 graden’
…..: informatieavond opleiding ‘Word zelf energiecoach!’

•Wat moet nog opgepakt worden
• Website Wijkoverleg Het Ven voor (Geert, Paul, Migonne):
• inschrijven activiteiten
• Inventariseren collectieve initiatieven

•Wat zijn je vragen aan de rest
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Werkgroep buurtbijeenkomst / betrekken
rest van de buurt
• Doel werkgroep
• Stand van zaken (zie notulen vorige meedenksessie 27 nov)
• Meedenkteam doet de buurtbijeenkomst

• Wat moet nog opgepakt worden
• Wat zijn je vragen aan de rest
• Concept updatekaart bespreken
• Rollen benoemen:
• gemeente: initiatiefnemer, budgethouder
• buurkracht: procesbegeleider, motor opstarten buurtinitiatieven
• meedenkteam: infopunt, energieloket -> wie heet welkom namens meedenkteam
• Hoe inschrijvingen regelen? En aanmelden bij wie (mailadres)?
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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
• Foto’s voordeur
• Infographic:
• Wat is exacte doel van de roadmap?
• Wie is de doelgroep?
• Hoe wordt het ingezet? Wat is dan je bereik?

• Is dit de enige manier om dat voor elkaar te krijgen? Of kunnen we iets kosteloos bedenken?
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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
•Benutting buurten challenge prijs:
• Moet hier nog iets voor geregeld worden richting gemeente?

•Bewonerspanelvraag begin jan:
• Framing:
• Goed nieuws, activiteiten ook nog dit jaar. Door Wijkoverleg Het Ven. Dit kun komend jaar
van Wijkoverleg ‘t Ven verwachten: <benoem activiteiten>.
• Wil je hiervan per mail op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar het
Wijkoverleg Het Ven op energieloket@wijkhetven.nl.
• Als zij activiteiten organiseren wil je dan met een of meer activiteiten:
• Meedoen?
• meehelpen?

• Welke activiteiten ben jij dan geïnteresseerd?
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Tips en hulpvragen
•Behoefte bezoek aan huis dat al is aangesloten op een
warmtenet. -> na of voor businesscase resultaten
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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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