
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMELAKKERS VAN GAS LOS?  

    

UITNODIGING INFORMATIEAVOND “HAMELAKKERS VAN GAS LOS?” 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018 
 

Wat?  Informatieavond “Hamelakkers van gas los”  
over de aardgastransitie 

Waar?  Stadhuis Wageningen, markt 22 
Hoe laat? 19.45 inloop – 20u start avond – 22u einde avond 
 

Hoe houden wij onze huizen warm als onze wijk in de toekomst geen gas meer 
krijgt? De gemeente maakt hiervoor de komende jaren een 
‘warmtetransitieplan’. Maar dit kan zij niet alleen. U en wij, de wijkbewoners, 
hebben kennis van onze wijk en van onze huizen die de gemeente niet heeft. Als 
we die kennis nu mobiliseren en onderling en samen met de gemeente naar 
oplossingen zoeken, zal het warmteplan beter aan kunnen sluiten op de realiteit 
van onze wijk, onze behoeften en mogelijkheden.  

 

VAN WIE KOMT DEZE UITNODIGING? 
Deze uitnodiging komt van een initiatiefgroep van buurtbewoners met steun van 
de gemeente. Onze groep is ontstaan n.a.v. een door de gemeente in februari j.l. 
georganiseerde open informatieavond over de warmtetransitie. Wij hebben 
daarna via een zich uitbreidend email-netwerk zoveel mogelijk buren 
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geïnformeerd over mogelijke steun van de gemeente aan gezamenlijke 
initiatieven. Een aantal buren heeft zo deelgenomen aan een rondgang langs hun 
huizen met een warmtebeeld-camera, een huiskamerbijeenkomst met de 
Projectleider Warmtetransitie van de gemeente en twee bijeenkomsten met een 
energieadviseur.  

Hiermee hebben we helaas nog lang niet iedereen kunnen bereiken. Door deze 
huis-aan-huis bezorgde uitnodiging willen we daarin verandering brengen. Via de 
informatieavond kunnen we alle wijkbewoners die willen komen informeren over 
de zich ontwikkelende initiatieven en nodigen we u uit mee te denken en te doen.  

Als initiatiefgroep zijn we inmiddels door de in de wijk aanwezige expertise en 
ervaringen het een en ander te weten gekomen over de (on)mogelijkheden voor 
onze wijk, met name over warmtebronnen, individueel of collectief. De eerste 
bevindingen en inzichten vindt u op onze verderop genoemde wijkpagina of de 
website van Wageningen Woont Duurzaam onder de rubriek “Onderzoek”. Wij 
verwachten nog veel meer kennis en ervaring aan te kunnen boren en met alle 
geïnteresseerde buurtbewoners onderling uit te wisselen. Ook hopen we  een 
netwerk op te zetten waardoor verschillende groepen die aan specifieke 
initiatieven werken elkaar op de hoogte houden, van elkaar leren en voorkomen 
dat we twee keer het wiel gaan uitvinden.   

PROGRAMMA INFORMATIEAVOND  
 Welkom  

 Ontstaan bewonersinitiatief (Jon Daane / Carolien Gleichman) 

 Toelichting Warmtetransitie Wageningen (Sanne Meelker) 

 Toelichting eerste verkenningen; individueel vs collectief? 
Door Hanneke Tent (energieadviseur), Rijk Verheul (wijkbewoner en 
innovatieadviseur) Henk Wiessenekker (warmtespecialist). 

 Enkele buurtbewoners delen hun ervaring over het gebruik of de 
aanstaande aanschaf van een warmtepomp. 

 Discussieronde in buurtclusters 

 Terugkoppeling en hoe nu verder 

 Borrel 
 

Het is niet noodzakelijk maar wel fijn als u zich voor de informatieavond 
aanmeldt. Dit kan door een mailtje te sturen aan 
hamelakkerswoontduurzaam@gmail.com 

 

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE? 
Wij willen u in de toekomst graag via nieuwsbrieven per email op de hoogte 
blijven houden. Als u daarin geïnteresseerd bent, meldt u zich dan aan op de 
website Wageningen Woont Duurzaam. Onder het tabblad “Mijn buurt van het 
gas af” vind u een wijkpagina voor Hamelakkers. 
(http://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/mijn-
woning/hamelakkers/ ) U kunt hier een formulier invullen met uw naam, adres, 
email-adres en telefoonnummer. Ook kunt u aangeven of u interesse heeft om 
een actieve rol te spelen bij gezamenlijke initiatieven in onze wijk en kunt u 
eventuele ideeën doorgeven.  
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