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Voor u ligt de achtste nieuwsbrief Aardgasvrij. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte over de verkenning
naar aardgasvrij in het westelijk deel van het Schilderskwartier.

Terugkoppeling wijkbijeenkomst
Op 30 oktober organiseerde gemeente Woerden een bijeenkomst
over de verkenning naar aardgasvrij in uw wijk. Van het aardgas
gaan, kan niet zonder uw betrokkenheid. Het gaat tenslotte om
verandering in uw huis, straat en wijk. We werken daarom samen
aan deze verandering. Op de bijeenkomst gingen we met elkaar in
gesprek over een passende weg om dit te doen.

KRITISCH PLENAIR GEDEELTE
De avond begon plenair. Zo’n 160 aanwezigen luisterden kritisch
naar de toelichting van wethouder Tymon de Weger op de stand
van zaken. Het ging onder andere over de afgewezen rijkssubsidie.
De wethouder benadrukte dat dit niet betekent dat u op kosten
wordt gejaagd. Ook maakte hij duidelijk dat er geen sprake is van
dwang en niemand tegen hun zin in van het aardgasnet wordt
gehaald. Dat nam veel onrust weg. Verder lichtte hij toe dat ook
zonder subsidie de voorbereiding op aardgasvrij doorgaat en deed
hij de toezegging om waterstof te laten onderzoeken.

VAN ENERGIE BESPAREN NAAR AARDGASVRIJ
Het plenaire deel werd afgesloten met een korte toelichting
op de 70 energieadviezen die in uw wijk zijn gegeven. Van de
maatregelen die zijn aanbevolen om energie te besparen of om
van het aardgas af te gaan, is een overzicht meegegeven. Hierop
staan maatregelen die u kunt nemen ongeacht de toekomstige
warmtebron en waarmee u uw wooncomfort verhoogt en energie
en kosten bespaart. Dit zijn gevel-, vloer- en dakisolatie, HR++ glas,
ventilatie met warmteterugwinning en koken op inductie.

IN GESPREK: WAT WILT U?
Na de pauze werd er in groepen van ongeveer 12 verder gepraat
over mogelijkheden om energie te besparen of van het aardgas af
te gaan. Hoe staat u daar tegenover en wat kan en wil iedereen
daar zelf aan doen? Tijdens de gesprekken bleek dat veel mensen
de noodzaak zien en bereid zijn stappen te nemen. Wel zijn er veel
vragen: wat kunt u doen, wat kost dat, wat levert dat op, doet u
geen desinvestering, welke maatregelen kunnen collectief gedaan
worden en kan de gemeente een regierol nemen?

HOE NU VERDER?
De subsidie was bedoeld om het alternatief all-electric uitvoerbaar
en betaalbaar te maken. Mensen die stappen willen zetten, hadden
met het geld ondersteund kunnen worden. Nu er geen subsidie is,
is er op dit moment nog geen uitvoerbaar en betaalbaar alternatief
voor aardgas in de wijk. Wat het alternatief wordt, ligt nog niet
vast. Dat de verkenning doorgaat, betekent dat er verder wordt
gezocht naar mogelijkheden om van het gas af te gaan. Dit gebeurt
samen met bewoners, op verschillende manieren. Heeft u hier
vragen of opmerkingen over? Of wilt u hierover in gesprek. Mail
naar duurzaam@woerden.nl en wij nemen contact met u op.
• Rol gemeente: de gemeente gaat door met onderzoek naar
mogelijke alternatieven voor aardgas in de wijk, inclusief
waterstof. Hierbij hoort ook het vinden van concepten die deze
alternatieven uitvoerbaar en betaalbaar maken. Daarnaast wordt
er gezocht naar financieringsmogelijkheden. De gemeente gaat
ook ondersteunen door het delen van kennis en informatie die
bewoners nodig hebben wanneer zij stappen willen nemen.
• Samen met bewoners: uit de energieadviezen, de
groepsgesprekken en de reactieformulieren – die na de
bijeenkomst konden worden ingevuld – kwam naar voren dat
bijna 80 mensen maatregelen willen nemen, zoals isoleren en
zonnepanelen. Kosten en het gebrek aan kennis komen vaak
terug als reden waarom men (nog) geen stappen zet. Ongeveer
25 mensen hebben aangegeven mee te willen denken over het
vervolg van de avond om stappen te nemen. Een aantal geeft
aan geïnteresseerd te zijn in het opstarten van een collectief om
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samen energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente
wil samen met hen, en iedereen in de wijk die daar interesse in
heeft, nadenken over welke stappen er gezet kunnen worden en
hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen.

WILT U OOK MEEDENKEN?
Welke stappen kunnen er al gezet worden?
De bewoners die hebben aangegeven mee te willen denken,
ontvangen een uitnodiging per mail voor een bijeenkomst in
januari. Wilt u ook meedenken en samen aan de slag, maar
heeft u dit nog niet aangegeven? Stuur dan een mail naar
duurzaam@woerden.nl om u aan te melden.

GroenWest gaat door
STAPSGEWIJS VERDUURZAMEN
Woningcorporatie GroenWest had met een subsidie van het Rijk
een versnelling willen maken met de verduurzaming van haar
huurwoningen in de wijk. Karin Verdooren, directeur-bestuurder
van GroenWest: ‘Wij hebben nog steeds de ambitie om ons
woningbezit in de wijk te verduurzamen, al zal het tempo nu
veranderen.’ GroenWest is van plan om een aantal woningen te
voorzien van verschillende energetische maatregelen en de effecten
een jaar te volgen. Als deze succesvol blijken, kan GroenWest
ze ook bij groot onderhoudsprojecten in de wijk toepassen en
zo haar woningbezit stapsgewijs verduurzamen. Daarbij staat de
betaalbaarheid voor huurders voorop. Particuliere woningbezitters
kunnen meeliften bij zo’n groot project.

Leningen en subsidies

Buurtbatterij

Wilt u maatregelen nemen om energie te besparen of om van
het aardgas af te gaan? Dan is het slim om na te gaan of u in
aanmerking komt voor een subsidie of duurzaamheidslening.
• In 2019 stelt gemeente Woerden weer een duurzaamheidslening
beschikbaar. U kunt 2.500 tot maximaal 15.000 euro lenen.
De lening kunt u gebruiken voor isolatiemaatregelen en voor
installaties, zoals zonnepanelen of warmteterugwinning. U moet
er snel bij zijn met uw aanvraag, omdat er een maximum zit aan
het budget dat de gemeente beschikbaar kan stellen. De regeling
wordt rond 10 januari 2019 opengesteld. U vindt deze op
www.woerden.nl/inwoners/subsidies/duurzaamheidslening.
Vragen kunt u mailen naar duurzaam@woerden.nl.
• Er zijn ook landelijke subsidies en leningen. Informatie hierover
staat op www.energiesubsidiewijzer.nl. Door aan te geven dat
u in Woerden woont, ziet u welke subsidie en leningen van
toepassing zijn. Voor VVE’s gelden andere regels, die staan ook
op de site.

In juni 2018 is er door BAM Wonen een buurtbatterij geplaatst bij
de Anton Mauvestraat als onderdeel van de gerenoveerde NOMWoningen. Afgelopen week is deze batterij uitgezet.

Klankbordgroep

De NOM-woningen wekken soms meer energie op dan ze overdag
gebruiken. De batterij zorgt ervoor dat te veel opgewekte energie
lokaal wordt opgeslagen. De energie wordt terug geleverd
wanneer de elektriciteitsvraag hoog is, bijvoorbeeld in de avond.
Voorzieningen als deze zijn nieuw. De Veiligheidsregio Utrecht
heeft in het najaar gekeken of batterijen als deze risico’s met
zich meebrengen en of er maatregelen nodig zijn. Zij hebben nu
advies aan gemeenten gegeven over extra voorzorgsmaatregelen.
De gemeente heeft de batterij daarom uit laten zetten, tot deze
maatregelen genomen zijn. Als u hier vragen over heeft, kunt u
mailen naar duurzaam@woerden.nl.

De klankbordgroep organiseert 10 december een avond voor alleen
bewoners over de aardgasvrije plannen en hoe bewoners zich
kunnen organiseren om belangen te behartigen. Het begint om
20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de Kruiskerk op het Mesdagplein.
Na deze avond wordt het overleg tussen klankbordgroep en
gemeente voortgezet. We zijn benieuwd naar de uitkomst!

MEER INFORMATIE
Websites met meer informatie over aardgasvrij,
verduurzamen of subsidies:
www.jouwhuisslimmer.nl
www.woerden.nl/duurzaam
www.groenwest.nl
www.stedin.net
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