
Weergave gespreksavond t.b.v. enquête 

Op 20 april was de gespreksbijeenkomst over de warmtetransitie (vragenlijst). We waren maar met 

een kleine groep, maar hebben een naar onze mening goed gesprek gevoerd. Hieronder een 

puntsgewijze samenvatting van de dingen die ingebracht zijn die avond. Mocht u op of aanmerkingen 

hebben horen we het graag.  

 

Isoleren 

- Begin met besparen en het gebruik zoveel mogelijk terugdringen 

- De opties die de gekoppeld worden aan buurten/wijken heeft ook gevolgen voor de 

mate van isolatie van de woningen.  

 

Mens/Maatschappij 

- Goed uitleggen waarom we van het aardgas af gaan 

- Ruimte bieden voor kritische vragen 

- Voor de deelsessies met bewoners zijn goede inspirerende voorbeelden nodig (no 

regretmaategelen / laaghangend fruit) en de focus niet op de grote transitie maar op: 

wat kan ik nu al doen? 

- Het mensgedreven deel van veranderingen is heel belangrijk geworden. Het is een 

ongelooflijke opgave.  

- We kunnen ook een andere invalshoek kiezen om bewoners mee te krijgen. Door niet 

direct te gaan vertalen in financiële kosten/baten en rechtvaardigheid. Maar juist in 

meer kansrijke ontwikkelingen, leefbare omgeving, lokaal eigenaarschap, etc. 

- Een kans is om de bestaande netwerken gebruiken om het onderwerp ter sprake te 

brengen. Dus niet een nieuw netwerk “bouwen” en mensen uitnodigen naar een 

bijeenkomst te komen, maar de mensen zelf op zoeken in hun bestaande 

kringen/verenigingen/clubjes. 

 

Opgave 

- 0 op de meter is geen doel op zich (note: 0 op de meter is sowieso geen doel van de 

warmtetransitie). De infrastructuur voor gas kan in de toekomst ingezet worden voor 

andere mogelijke duurzame warmtebronnen 

- Het is beter om klein te beginnen, voor veel bewoners is het moeilijk te behappen 

(kostbaar). 

- Er wordt geen gelijk speelveld ervaren (bewoners in woningen vs. bedrijven in hele grote 

gebouwen). We zien bedrijven tot nu toe onvoldoende mee gaan. Het is nodig dat de 

energiebelasting eerlijk verdeeld wordt. De gemeente wordt opgeroepen ook bedrijven 

aan te spreken. Eerlijke beprijzing is nodig om mensen mee te krijgen. 

- Onder de aanwezigen zijn enkelen die actief zijn met bewoners en de warmtecamera. 

Hier komen hele positieve reacties op en mensen gaan aan de slag. Als reactie daarop 

wordt gezegd dat in buurten bewoners onderling met elkaar in beweging moeten 

komen. Daar ligt de opgave om dit te faciliteren.  

- Technisch: innovaties moeten worden bekeken/meegenomen (Bijvoorbeeld waterstof). 

Tegelijkertijd moeten we aan de gang en bestaande oplossingen gebruiken. Het is een 



combinatie van oplossingen (praktisch toepasbaarheid, realiseerbaarheid + 

betaalbaarheid) 

 

Beleid 

- De visie moet een visie worden van ons allemaal (beleid, politiek, geld, gedrag).  

- Gemeente kan de warmtetransitie verbinden aan de RES. Voor inwoners zijn alle 

opgaven aan elkaar verbonden. 

 

 


