
Startbijeenkomst

Onze buurt aardgasvrij?! Hoe dan?

Een project van bewoners Hintham/Hinthamerpark en  
gemeente ‘s-Hertogenbosch,

ondersteund door Buurkracht

4 november 2019
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Wat is buurkracht?
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Agenda
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• Lopende bewoners initiatieven in deelbuurten gebundeld (Alexander Lubeck)

• Achtergrond vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch (Michael Urlings)

• Het proces om tot een buurtplan te komen

• Pauze en vragen inleveren

• Live vragen beantwoorden

• Oproep ‘meedenkteam’ 

EINDE INFORMATIEVE SESSIE 21.20 uur

Optioneel 

21.20 – 22.00 uur – Start meedenkprogramma 



Lopende bewoners initiatieven gebundeld in
Energie Collectief Hintham

Eerdere en lopende buurtinitiatieven

- Project Slimme Buurt in Hintham/Hinthamerpark

- Lopend Project ‘Zonnepanelen op woonhuis’ Hintham

- Lopend Project Collectief zonnepark t.b.v. bewoners Hinthamerpark

- Veel individuele initiatieven voor eigen huis voor energiebesparing

Veel mensen die aan deze initiatieven deelnamen/deelnemen zijn vanavond hier.

Op initiatief van gemeente voorjaar 2019 krachten gebundeld om samen 
een plan te maken. Met steun van gemeente en Buurkracht t.b.v. de 
organisatie hiervan.
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Energie Collectief Hintham 

• Huidige formele status: lijst met namen in een WhatsApp groep.

• Groep van bewoners die zich in willen zetten om haalbare en betaalbare 
maatregelen te treffen, liefst collectief, om eigen buurt zo veel mogelijk 
klimaat neutraal te krijgen. 

• Lange termijn traject, stap voor stap, maar wel met urgentie!

• Veel soorten maatregelen denkbaar:

1. Efficiëntie elektriciteit gebruik (Led) en warmtegebruik (Isolatie)

2. Vermindering gasgebruik: elektrisch koken, warmtepomp, zonneboiler, 
infraroodpanelen? etc.

3. Alternatieve energie opwekking (Zon, Wind?, Biogas?) en opslag 

4. Alternatieve warmtevoorzieningen (Warmtenet?, Waterstof?)  5



Samen denken, samen doen: Sluit je aan! 

Doel van project ‘Onze buurt aardgas vrij ?! Hoe dan?’:

Haalbaar buurtplan maken en uitvoeren
met ongetwijfeld de nodige aanpassingen onderweg…

Deelnemers Energie Collectief Hintham zitten in ‘Meedenkteam’, volgens de 
organisatiestructuur van Buurkracht, momenteel 8 bewoners.

Veel meer buurtbewoners gezocht die willen meedenken en meedoen, hun 
kennis, kunde en talent in willen brengen om gezamenlijke doelen te realiseren
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Video Den Bosch
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Wethouder

Mike van de Geld

Woont zelf in Hintham



Afscheid nemen

Zo snel mogelijk de 
leidingen eruit trekken

versus

Bevrijden van 
afhankelijkheid van 
fossiel gas



Gave dingen doen

Comfortabeler huis, 

koeler in de zomer

Inductie koken is 
sneller klaar



5 buurten

5 ‘t Zand

8 Zuid

23 Hintham – zuid

32 Sparrenburg

57 Buitenpepers

Kansrijke buurt

5 hoofdbuurten

nevenbuurten

57

5

23

32
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2 buurten om samen te 
rennen 

grote stappen zetten in 
2019

BZK proeftuin 
aardgasvrij maart 2020

of ontwikkelen op 
eigen kracht zo snel 
mogelijk

3 buurten om in te 
lopen in 2019

Ondersteuning 
bieden als startbuurt 
aardgasvrij

Stadsaanpak voor
alle 107 buurten

SEEH ISDE subsidie

BrabantWoontSlim

Drie sporen



Buurtwarmte

Lokale warmte

initiatieven



Rijksregelingen

Subsidies en leningen



De verschillende rollen 
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Waarmee gaan we aan de slag? 
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Blijf op de hoogte!



Update-kaart per post
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Pauze & vragen inleveren!
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Live vragen beantwoorden!



Denk en doe je mee? 
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Iedereen kan meedoen!
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meedenkteam

bewonerspanel

inwoners Hintham



Rol meedenkteam
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● Werken in een team/subgroep die bij je past

● Samenstellen buurtplan 

● Terugkoppeling meedenksessies & buurtbijeenkomsten

● Ogen en oren in de buurt

● Warmtecamera wandeling (jan/feb), voorbeeld huizen route
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Het buurtplan wordt 

gevuld vanuit de 

meedenksessies, 

buurtbijeenkomsten 

en activiteiten.

Scenario per 

(groep)type huis

Besparen, gezamenlijk 

inkopen, warmte opslag

Individueel en collectief



Eerst komende meedenksessies 
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Graag tot ziens!
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Bernice Kamphuis

Buurtprocesbegeleider Hintham

bernice@buurkracht.nl

Voor presentaties & data van alle sessies zie:

https://www.buurkracht.nl/hintham

Download de Buurkracht-app!


