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Besluitenlijst en bespreekpunten 
‘Hoe maken we samen van de Buitenpepers een aardgasvrije buurt?!!?’ 
Meedenkteam Buitenpepers – 27 juni 2019, Bossche Vakschool 
 
Besluiten zijn vet en cursief afgedrukt 
 
Aanwezig: Ria, Gabbie, Sanne, Frank, Michel, Siegfried, Berend-Jan, Henk, Jan, 
Renske, Jolien, Marcel, Machteld, Ferd, Ger, Theo, Ken en Bernice van Buurkracht. 
Totaal 18 personen.   
Afmeldingen: Birgit, Anine, Josine, Johan, Sytze, Jaques, Leena, Miekske, Annie, Jan.  
 
Ons meedenkteam bestaat in totaal uit 30 personen. 
 
1. Update en terugblik buurtbijeenkomst 13 juni 
• Bernice licht toe. Gemeente ’s-H heeft vijf buurten uitgekozen als proefbuurt om te onderzoeken hoe een 

buurt aardgasvrij te maken. Buurkracht ondersteunt. Wij hebben tot eind november de tijd. 
• Doel voor het meedenkteam is om een buurtplan te maken met routekaart op weg naar aardgasvrij. Veel 

uitzoekwerk. Daarbij benutten we ook informatie uit WoonConnect. Monique Jansen, projectleider ener-
gietransitie van de gemeente ’s-H, ondersteunt ook waar nodig ons meedenkteam.  

• Het proces van het meedenkteam is gebouwd op drie pijlers: 1. Participatie (versterken) (met ondersteu-
ning van Buurkracht) 2. Technische aanpak (onderzoek door gebruik te maken van WoonConnect en met 
ondersteuning van de gemeente ‘s-H) 3. Financiering (onderzoek met steun van gemeente ’s-H). 

• Op 13 juni heeft Bernice de talenten in het meedenkteam geïnventariseerd.  
• Ondervertegenwoordigd in het meedenkteam zijn ondernemers; Jacques Paanakker van de SuperCoop 

wil ook meedenken. 
• Theo is nieuw vanavond en heeft financiële achtergronden.  
• De bewoners met weinig kennis van duurzaamheid zijn in ons team ook ondervertegenwoordigd.  
• Bewoners met weerstand zijn (nog) niet in vertegenwoordigd in dit meedenkteam. 
 
Vragen, reacties en antwoorden 
• Jan: Waarom heten wij een meedenkteam? Zijn we niet eigenlijk een initiatiefgroep? Met wie denken we 

mee? Bernice: De gemeente ’s-H nodigt ons uit om én een buurtplan te maken voor de eigen buurt én 
mee te denken over wat er nodig is om een aanpak voor aardgasvrij ook in andere buurten te realiseren. 

• Bernice: Je kunt samen met Buurkracht ook bewoners organiseren, bijvoorbeeld door het versterken 
van jullie inkooppositie, mocht uit de enquête blijken dat er veel bewoners dezelfde maatregelen wen-
sen om hun eigen huis te verduurzamen. Ook kunnen we samen met ondernemers aan de slag. 

• Jan: Uit de Q&A (Questions & Answers) van 13 juni komt geen duidelijk beeld naar voren over de kosten 
en de financiële ondersteuning door de gemeente. Bernice: die duidelijkheid is er ook nog niet. Schroom 
niet om op basis van de enquête in de komende maanden vragen hierover voor te leggen aan Monique 
Jansen van de gemeente ’s-H.  

• Berend-Jan: Waarom moet dit traject snél, eind november moet er een buurtplan liggen? Bernice: We 
willen de vaart erin houden, niet door maandelijkse bijeenkomsten een traject waarin we verzanden.  

• Berend-Jan: hoe delen we ideeën van andere initiatieven, bijvoorbeeld ervaringen van de vier grote ge-
meenten?  Bernice: Verzamel vooral die ideeën, dat doen we samen. In opdracht van de gemeente ’s-H 
doet onderzoeksbureau Nevision in de komende maanden onderzoek naar de aardgasvrij-opties voor de 
vijf proefbuurten in de stad. Nevision presenteert zijn bevindingen in het meedenkteam op 22 augustus.  

 
Meer lezen… 
https://www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij/  
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https://www.buurkracht.nl/de-buitenpepers 
https://www.nevision.nl/ 
2. Kennismaking 
In groepjes van drie of vier zoeken we naar onderlinge overeenkomsten.  
Er die overeenkomsten zijn er… Bijvoorbeeld: bewonersverenigingen per 
straat, we zijn heel tevreden over het wonen in de Buitenpepers, we hebben 
interesse in een snellere aanpak, we willen met een open agenda in overleg 
met de gemeente ’s-H., we hebben interesse in cultuur, lekker eten, wandelen 
en kinderen op het Palet.    
 
3. Buurtverkenning Buitenpepers 
Met behulp van een grote buurtkaart inventariseren we: 
• Wie woont waar?  
• Wat zijn de hotspots in de buurt?  
• Wat zijn de loop- en fietsroutes, zinvol om te weten 

voor het ophangen van borden bij onze activiteiten…  
• En welke woningen in onze buurt zijn voorbeelden 

voor duurzame of energiezuinige woningen?  
 
4. Buurt enquête en maken en plan maken voor het af-

nemen van de enquêtes 
• Bernice geeft uitleg over het doel van de enquête. Voor ons buurtplan zijn we benieuwd naar de 

wensen van bewoners over het energiezuinig maken van hun woningen en naar de bereidheid 
om samen te werken bij de energietransitie. De resultaten van onze enquête geven we tijdens 
een bewonersbijeenkomst op 5 september terug aan alle bewoners. 

• Bernice deelt een concept-enquête uit. We geven reacties en commentaar, zie hieronder. 
• Bernice en Gabbie zorgen voor een aanpassing van de enquête, op basis van de belangrijkste 

aanpassingen die het meedenkteam voorstelt. Volgende week is via Bernice een digitaal voor-
stel voor de enquête beschikbaar. De enquête omvat maximaal vijftien vragen. 

• De enquête kan uitgezet worden via de websites van Buurkracht, de Buitenpepers en via Face-
book. En de enquête komt ook beschikbaar op papier en kan verspreid worden in de buurt.  

• Er kan een bus komen te staan bij de SuperCoop om de enquêtes in te leveren. Een aantal men-
sen uit ons meedenkteam vormt een ‘enquêtegroep’. De appgroep is terstond gemaakt.  

• De enquête loopt tot uiterlijk woensdag 14 augustus. 
• De enquête groep bestaat uit: Jan, Berend Jan, Ger, Theo. Ferd, Machteld, Ria, Henk, Gabbie. 
 

Belangrijkste aanpassingen van de enquête 
• In de inleiding duidelijk doel – waarom – van de enquête vermelden én vervolgstappen. 
• Bent u eigenaar van uw woning? Of huurt u? Bent u ondernemer? 
• Heeft u interesse om wellicht samen met andere bewoners – in de straat of in de buurt – 

aanpassingen collectief in te kopen? 
• Welke initiatieven verwachten we van de gemeente ’s-H? 
• Stel dat de overheid geld beschikbaar stelt voor de (gedeeltelijke) kosten van drie energie-

besparende maatregelen… Welke financieringen hebben dan uw voorkeur? Noem maxi-
maal drie maatregelen… 

• Stel dat de overheid geld beschikbaar stelt voor de (gedeeltelijke) kosten van drie maatre-
gelen om de leefbaarheid in onze buurt verder te vergroten… Welke financieringen heb-
ben dan uw voorkeur? Noem maximaal drie maatregelen… 
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• Welke vragen heeft u zelf over energiebesparende maatregelen, het aardgasvrij maken 
van onze buurt of over de leefbaarheid in de Buitenpepers? 

• Heeft nog aanvullingen, reacties of opmerkingen? 
 
 

 
De volgende vragen hebben we niét opgenomen in de enquête:  
• Wat verwachten de wijkbewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch? 

Deze vraag kan aan bod komen tijdens de bewonersbijeenkomst op 5 september. 
(Er komt wel een vraag in de enquête te staan wat de verwachtingen zijn over de initiatieven van 
de gemeente rond de energietransitie, initiatieven van bewoners en initiatieven uit de markt.) 

• Verwacht u meer of minder te betalen voor uw woon- en energielasten na het doen van aanpas-
singen aan uw woning? Deze vraag levert waarschijnlijk te onduidelijke antwoorden op; we kun-
nen de vraag wel in ons achterhoofd houden om met bewoners te bespreken, later in het traject.  

 
5. Planning en organisatie van het meedenkteam, waaronder interne en externe communicatie 
• Op 22 augustus is het volgende overleg van het meedenkteam. 
• Op 5 september is de volgende grote buurtbijeenkomst gepland. 
• Bernice maakt een planning voor de vervolgbijeenkomst voor het meedenkteam en de derde 

bewonersbijeenkomst (aan het slot van het traject). We krijgen daarover een mail van haar. 
• Wat betreft de communicatie spreken we af: 

- Voor het voltallige meedenkteam benutten we de mail; geen gezamenlijke appgroep. 
- De werkgroepen die we nodig hebben, zoals de enquêtegroep maken losse appgroepen. 
- Voor de communicatie gaan we het mailadres energiegroepbuitenpepers@gmail.com  
- Ken (vanuit de Energiegroep) en Bernice gaan de komende tijd de vragen beantwoorden, 

die bij dit mailadres binnenkomen. 
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• Volgende bijeenkomsten van meedenkteam: van 19.30 uur (i.p.v. 20.00 uur) tot 22.00 uur. 
 
Tot zover, iedereen erg bedankt voor haar of zijn bijdrage. 
Groet van Gabbie van der Kroef 


