
Datum: 22 januari 2020
Locatie: Olympia VMBO, Botenlaan 38
Aantal bezoekers: ca. 30 1

Buurtbijeenkomst 3
‘t Ven aardgasvrij



Huishoudelijke mededeling
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Welkom
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Gemeente: initiatiefnemer en budgethouder

Buurkracht: procesbegeleider, motor opstarten 
buurtinitiatieven waaronder het meedenkteam ‘t Ven 
aardgasvrij

Wijkoverleg ‘t Ven:
Zorgt voor randvoorwaarden die nodig zijn om wijk 
leefbaar, veilig en prettig te houden en allerlei 
initiatieven mogelijk te maken. Contact met gemeente, 
professionals in wijk en bewoners.

Nieuwe werkgroep opgestart: Energieloket ‘t Ven



Wie is buurkracht?
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Benut je buurkracht!
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buurkracht (buur-kracht)

Zelfstandig naamwoord, (de; m/v)

Vermogen dat ontstaat wanneer 
buren zich gezamenlijk inspannen 
om dingen in de buurt voor elkaar te 
krijgen. 



Ja of nee?
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Vanavond krijg je een 
persoonlijk
woningadvies

Antwoord op stelling:
Nee, vanavond krijg je geen persoonlijk woningadvies. Vanavond vertelt 
het meedenkteam de stand van zaken van ‘t Ven aardgasvrij en 
presenteert het lokaal Energieloket de activiteiten die ze dit jaar voor jou 
organiseert om je te helpen je woning voor te bereiden op aardgasvrij 
wonen. 



Ja of nee?
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Vanavond krijg je een 
aanbod voor het 
warmtenet
Antwoord op stelling:
Nee, vanavond krijg je geen aanbod voor het warmtenet. De gemeente is 
nog bezig met de berekeningen naar de haalbaarheid van het warmtenet 
in ‘t Ven. Dat is een complexe berekening waarbij het eerst belangrijk is 
om te weten hoeveel huurwoningen mee zouden kunnen doen. Daarvoor 
zit de gemeente met de woningcorporaties om tafel. Zodra daar meer 
duidelijkheid over is, komt de gemeente bij je terug.



Ja of nee?

8

Een warmtenet 
aanleggen in een 
bestaande buurt is 
nieuw
Antwoord op stelling:
Ja, het aanleggen van een bestaande buurt op een warmtenet is nieuw. 
Purmerend en Rotterdam zijn de eerste andere bestaande gemeenten 
waar men bezig is met aanleggen van een warmtenet in een bestaande 
buurt. De warmtenetten die er in Nederland zijn, zijn destijds allemaal 
aangelegd bij woningen die nieuw werden gebouwd.



Ja of nee?
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Mijn woning moet in 
2030 aardgasvrij zijn
Antwoord op stelling:
Nee, je woning móet niet in 2030 aardgasvrij zijn. Pas in 2050 moeten alle 
woningen in Nederland van het aardgas af zijn.
Als het warmtenet haalbaar blijkt voor ‘t Ven, dan streeft de gemeente er 
wel naar om te kijken of ‘t Ven in 2030 al aardgasvrij zou kunnen zijn.



Ja of nee?
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Ik ben hier vanavond 
voor de buurtborrel
Antwoord op stelling:
Er is geen goed of fout antwoord op deze stelling. Iedereen is straks 
welkom voor een hapje en een drankje.



Agenda
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1. Verwachtingen managen: de kennis quiz door Buurkracht

2. Stand van zaken ‘t Ven aardgasvrij door meedenkteam

3. Lokaal Energieloket ‘t Ven: activiteiten 2020 door 

meedenkteam

4. Buurtborrel door Buurkracht



Stand van zaken
‘t Ven aardgasvrij
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Aanleiding
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NU Begin 2020 2022 2050

Nieuwbouw 
geen aardgas 

meer

Buurtplan 
aardgasvrij 
voorbereid

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

in 3 pionierbuurten:

‘t Ven, Sintenbuurt en Generalenbuurt





Wat hebben we in 2019 gedaan
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Lokaal Energieloket ‘t Ven
Wat kun jij in 2020 van ons verwachten
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Lokaal Energieloket ‘t Ven
wijkhetven.nl/energieloket
onderdeel van Wijkoverleg ‘t Ven

http://www.wijkhetven.nl/energieloket


Wanneer: 29 januari 

Meekijken met een warmte scan:

Zeelsterstraat 79: 20.00 uur

Bredalaan 15: 20.20 uur

Steenbergenstraat 17/20: 20.40 uur

Zeelsterstraat 211: 21.00 uur

Energieloket het Ven 
Warmtecamera wandeling



Energieloket het Ven 
Workshop Isolatie, Kieren dichten en Ventilatie

Wanneer: 12 februari.

Wie: Isolatie/ventilatie specialist

+ uitleg C02 Meter + inschrijving voor uitleen

Er is een stand die uitleg geeft over subsidies en groene leningen. 



Energieloket het Ven 
Workshop Zonnepanelen

Wanneer: 19 februari

Wie: Specialist Zonnepanelen 040-Energie samen met info De 
Groene Zone

Antwoord op alle vragen betreffende zonnepanelen



Energieloket het Ven 
Workshop 040 Energie: Word energie coach

Wanneer: 26 februari

Wie: Energiecoach 040energie

Uitleg over training Energiecoach. 



Energieloket het Ven 
Workshop Zet hem op 70

Wanneer: 10 maart

Wie: Paul Speckens

Uitleg over hoe je de CV ketel optimaal kan (laten) instellen voor 
besparing kosten



22

Zo blijf jij op de hoogte

Zo blijf jij op de hoogte
•Schrijf je nu alvast in voor de workshops!

•Op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je dan aan voor 
de mailinglijst van Lokaal Energieloket ‘t Ven. 

Lokaal Energieloket ‘t Ven
onderdeel van Wijkoverleg ‘t Ven

wijkhetven.nl/energieloket
energieloket@wijkhetven.nl

http://www.wijkhetven.nl/energieloket
mailto:energieloket@wijkhetven.nl


Meedenkteam bedankt!
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Buurtborrel!



Meedenkteam bedankt!
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