Eerste inwonersavond over aardgasvrij Zundert
Afgelopen maandag 12 april was de eerste inwonersavond over aardgasvrij Zundert. Tijdens deze
avond besproken we waarom gemeente Zundert in 2050 van het aardgas af gaat. We gingen in
gesprek met inwoners over aardgasvrij wonen in onze gemeente. Wat vinden zij belangrijk bij deze
overstap? Ook vertelden we meer over de mogelijk beschikbare duurzame alternatieven voor
aardgas in gemeente Zundert. Deze avond is onderdeel van het participatietraject om inwoners te
betrekken rondom aardgasvrij Zundert. Dit proces wordt ook wel de Transitievisie Warmte (TVW)
genoemd.
Waarom aardgasvrij wonen in gemeente Zundert?
In 2050 worden alle huizen in Nederland aardgasvrij, ook in gemeente Zundert. Dat doet we niet in
één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt. Alle gemeenten in Nederland schrijven hiervoor
een stappenplan, dat eind 2021 klaar moet zijn. Ook gemeente Zundert is bezig met dit plan, waarin
we omschrijven hoe we de komende jaren toewerken naar aardgasvrije wijken. Ook moet er in dit
plan staan welke alternatieve warmtebronnen we kunnen gebruiken voor het verwarmen van de
gebouwen.
Met elkaar in gesprek over wensen en bedenkingen
Tijdens de inwonersavond waren ongeveer 28 inwoners (online) aanwezig om te praten over een
aardgasvrij Zundert. We voerden constructieve, kritische en open gesprekken over wensen en
bedenkingen. Aan het begin van de avond gaf wethouder Johan de Beer al aan dat hij het belangrijk
vindt om het plan (de Transitievisie Warmte) samen met inwoners uit gemeente Zundert te maken.

“Zo kunnen we tot zo goed mogelijk beleid komen. De warmtetransitie moet immers voor iedereen
betaalbaar blijven, ook voor inwoners met een kleine portemonnee. Voor elke inwoner individueel
maatwerk verrichten is moeilijk. Maar door in ieder geval zoveel mogelijk verschillende inwoners te
spreken, horen we wel zo veel mogelijk verschillende geluiden. Hier mogen best kritische geluiden bij
zitten. Thuis praten we ook niet allemaal dezelfde taal, maar dat betekent niet dat we geen begrip
voor elkaar kunnen hebben.”

Opbrengsten Mentimeter: wat doet u zelf al om uw woning te verduurzamen?

Isoleren als goede eerste stap
Danielle Heijligers en Esmee de Lorijn van advies en ingenieursbureau DWA gaven een presentatie
over de TransitieVisie Warmte en de beschikbare warmtebronnen in gemeente Zundert. Uit het
vooronderzoek blijkt dat er op dit moment weinig duurzame alternatieven zijn voor aardgas in
gemeente Zundert. Alleen all-electric of een hybride warmtepomp plaatsen is mogelijk. Isoleren is
daarom zeker een eerste goede stap. De gemeente wil starten met het aardgasvrij maken van een
wijk zodra er meer (betaalbare) technieken beschikbaar zijn. Daarom houdt de gemeente huidige
innovaties goed in de gaten.
Informeer op tijd en maak het betaalbaar
Melanie Schnezler van communicatie- en participatiebureau EMMA, presenteerde een aantal
resultaten uit de online enquête. Deze online enquête is net als de inwonersavond onderdeel van het
participatietraject. Van begin maart tot begin april konden inwoners via de enquête over aardgasvrij
aangeven wat zij belangrijk vinden en waar ze zorgen over hebben. Uit de enquête blijkt dat
betaalbaarheid en op tijd informatie krijgen voor inwoners de belangrijkste voorwaarden zijn. Ook
tijdens de avond kunnen aanwezigen zich vinden in deze resultaten. Bent u benieuwd naar alle
uitkomsten van de enquête? Via deze link [link] leest u de volledige rapportage.

Geef inwoners advies en financiële ondersteuning over
Naast informatie over de plannen en een terugkoppeling van de enquête, kunnen inwoners via
Mentimeter meepraten over het vervolg. Isoleren is een belangrijke stap in het proces tot
verduurzaming. Hier kunnen veel inwoners zich in vinden. Maar hoe kunnen we inwoners van
gemeente Zundert helpen bij het verder isoleren van hun woning? Wat hebben inwoners daarvoor
nodig? Verschillende inwoners geven aan dat deskundig advies en financiële ondersteuning (in de
vorm van subsidies, renteloze leningen, of een collectieve inkoopactie) bij het verduurzamen van hun
woning, zou helpen.

Opbrengsten Mentimeter: wat heeft u (van de gemeente) nodig om aan de slag te gaan met het
verduurzamen van uw warmtevoorziening?
Praat mee tijdens een tweede inwonersavond in mei/juni
Kon u onverhoopt niet aanwezig zijn op de eerste inwonersavond? In juni organiseert de gemeente
een tweede inwonersavond. Meld u hier [link] aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

van de datum en het tijdstip. Wilt u meer weten over het plan van aanpak van de gemeente
(Transitievisie Warmte) of het hele participatietraject? Kijk dan op de website van de gemeente:
https://www.zundert.nl/duurzaamheid/aardgasvrij.

