
Kernpunten Generalenbuurtplan 2020
• Buurtplan is voor en door buurtbewoners

• Aanleiding buurtplan: CO2-uitstoot terugdringen en uiterlijk in 2050 moet heel 

Nederland aardgasvrij zijn.

• Generalenbuurt is, samen met de Sintenbuurt en ’t Ven, één van de drie 

pionierbuurten aardgasvrij (voorbereid) in Eindhoven. De drie pionierbuurten zijn 

de eerste drie buurten in Eindhoven waar de gemeente in gesprek gaat met 

koopwoningeigenaren om te verkennen wat eventuele oplossingen voor aardgasvrij 

wonen kunnen zijn. Dit betekent dus niet dat de Generalenbuurt als eerste buurt in 

Eindhoven aardgasvrij moet zijn. Om de koopwoningeigenaren bij deze verkenning te 

begeleiden heeft de gemeente Buurkracht ingehuurd. Het resultaat van deze verkenning 

is samengevat in dit buurtplan.

• Nu geen warmtebron beschikbaar voor de buurt, daarom focus op voorbereiden 

richting aardgasvrij.

• We weten nog niet alles. Maar je kunt nu wel al maatregelen nemen:

‒ het begint met goede isolatie en ventilatie: terugdringen energievraag door isolatie 

van woning (als woningeigenaar kun je via de Rijksoverheid subsidie krijgen voor het 

isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas)

‒ overstap elektrisch koken

‒ eigen opwekking duurzame energie (evt. via regionaal zonnepanelenproject 

degroenezone.nl) te stimuleren.

• Daarna kunnen vervolgstappen genomen worden, zoals het vervangen van je cv-ketel.

• Maak gebruik van Omons. Met Omons, een online computerprogramma, kun je 

namelijk voor jouw eigen huis onderzoeken welke energiezuinige verbeteringen 

mogelijk en betaalbaar zijn. Omons is tot oktober 2020 gratis beschikbaar is voor 

grondgebonden koopwoningeigenaren (niet-appartementen) van de Generalenbuurt.

• Deze voorbereiding richting aardgasvrij collectief aanpakken:

‒ Voorstel meedenkteam om buurplatform op te richten. Een Buurtplatform kan de 

voortgang van alle activiteiten steunen: zowel de activiteiten rond de energietransitie 

en de buurtactiviteiten die zorgen voor meer leefbaarheid en meer meedoen in de 

buurt.

‒ Collectieve inkoop van maatregelen organiseren. Komen we in rond de zomer bij 

je op terug.

Vervolgstappen in 2020
• Overleg met gemeente over onze vervolgstappen bij onderzoek naar passend 

alternatief voor aardgas, ook met huurders en de bewoners van de 

flats/appartementencomplexen in onze buurt (of hun VVE) 

• Verkenning mogelijkheid oprichten buurtplatform

• Via Buurtplatform en buurtverbinders opstellen van een Buurtvisie

• Verdere acties collectieve inkoop isolatie door bewoners

het meedenkteam 

Lees het buurtplan op:

buurkracht.nl/generalenbuurt

Tip: scan de QR code hieronder 

met je mobiel om direct naar de 

buurtpagina te gaan 

http://degroenezone.nl/
http://www.buurkracht.nl/generalenbuurt

