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Via diverse kanalen heeft u waarschijnlijk vernomen dat in de wijk wordt nagedacht 

over de mogelijkheid om de woningen gasloos te maken. Via deze nieuwsbrief wil-

len we u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken die te maken hebben 

met de energietransitie in uw buurt. 

Samen thuis in de buurt



De energietransitie houdt in dat er een groep bewoners 
is die samen met de gemeente en de Woningstichting 
nadenkt over hoe we de wijk gasloos kunnen krijgen. Dit 
idee is twee jaar geleden ontstaan bij een bewoner van 
de wijk. Inmiddels is er een groep bewoners opgestaan 
en zij hebben zich verenigd in een coöperatie. U heeft 
hierover diverse nieuwsbrieven ontvangen.
Omdat nu de eerste stappen gezet moeten worden die 
voor iedere bewoner in uw buurt van belang is, vinden wij 
als de Woningstichting dat wij u als huurder ook moeten 
informeren. 

Wij ondersteunen de energietransitie en 

het initiatief

We willen u laten weten dat we dit initiatief en deze ener-
gietransitie van harte ondersteunen. Maar wij vinden het 
ook van groot belang dat u hierover mee kunt denken en 
meebeslissen! Het gaat tenslotte over uw woning en de 
toekomst van de buurt. U als huurder heeft een cruciale 
rol in dit proces. De uiteindelijke beslissing om aan te 
sluiten laten we daarom over aan voor u.

Wat betekent dit nu voor u?

Op dit moment nog niets. De coöperatie gaat nu verder 
met het onderzoek naar mogelijkheden voor een warmte-
net. Ook u als huurder heeft hierin een stem. 
We vragen u om bijgevoegde ondersteuningsverkla-
ring te tekenen. Dit jaar is het namelijk mogelijk om via 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie te 
ontvangen voor wijken die van het gas af gaan. Wanneer 
deze subsidie wordt toegewezen betekent dit dat de 
bewoners in deze wijk waarschijnlijk nagenoeg kosteloos 
over kunnen stappen op een andere manier om hun huis 
te verwarmen.  Om voor deze subsidie in aanmerking 
te komen is het belangrijk dat bewoners aangeven dat 
ze het onderzoek en het proces steunen dat nu door de 
bewonerscoöperatie in samenwerking met gemeente en 
Woningstichting is gestart en verder wordt uitgevoerd.

Teken de verklaring!

Daarom willen wij als de Woningstichting u vragen om met 
de buurt de volgende stap te nemen en de bijgevoegde 
ondersteuningsveklaring te tekenen. 
Let wel: U tekent niet om aan te sluiten op het warmte-
net. U tekent voor de volgende stap in het proces met de 
boodschap aan de coöperatie dat u vertrouwen heeft in dit 
proces en u spreekt de hoop uit dat we bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken de subsidie voor dit traject gaan 
vrijspelen. De definitieve beslissing om uw woning al dan 
niet aan te sluiten hoeft pas in een later stadium genomen 
te worden. Tegen die tijd wordt u daarover individueel 
benaderd. 

Als onderdeel van de verdere uitwerking kunnen de komen-
de tijd alle huurders bezoek verwachten van twee mensen 
die in opdracht van de coöperatie alle noodzakelijke aanpas-
singen in kaart gaan brengen. Mogelijk worden zij verge-
zeld door iemand van de Woningstichting. Meer informatie 
hierover kunt u vinden in de nieuwsbrief van de bewoners-
coöperatie die u in deze periode ontvangt.

Wij staan hierachter. U ook?

We realiseren ons dat er nog veel vragen leven bij u. De 
komende maanden worden de details van het net en de 
consequenties voor individuele huurders uitgewerkt. 
Als het warmtenet gerealiseerd wordt, zouden we onze 
woningen in de Benedenbuurt daar graag op aansluiten. Dit 
onder de voorwaarde dat het net voldoet aan de voorwaar-
den die de wet en die wij daaraan stellen. Maar de beslissing 
om aan te sluiten laten we over aan u. 

Wilt u meer informatie hierover?

U heeft ook de mogelijkheid om lid te worden van de 
coöperatie, zodat u invloed uit kunt oefenen op de besluit-
vorming. Meer informatie over de coöperatie, de voorge-
stelde techniek en de verdere ontwikkelingen ontvangt via 
de nieuwsbrieven die de bewonerscooperatie op regelma-
tige basis stuurt. Wij nemen weer contact met u op als er 
relevante zaken zijn die specifiek betrekking hebben op u als 
huurder.
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Lever uw getekende verklaring in!

Wij hopen dat u het formulier ondertekent. U kunt het 
formulier inleveren bij een van onderstaande bewoners 
of terugsturen in bijgevoegde antwoordenvelop:

• Robert-Jan Geerts, Pootakkerweg 10
• Theo de Bruijn, Sleedoornplantsoen 5
• Jan Janssen, Lijsterbeslaan 16 
• Melitta Steenhuis, Drouwlaan 10
• Marianne van Loo, Meidoornplantsoen 18 
• Susie Day, Prunusstraat 7
• Rita van Biesbergen, Postjesweg 12
• Wanka Lelieveld, Kamperfoelielaan 24
• Tessa Weber, Diedenweg 95
• Madeline Florin, Jasmijnplantsoen 17
• Bert Lankester, Bremlaan 9
• Fransel Maas, Drouwlaan 31a
• Marcel van Kuik, Goudenregenstraat 4
• Wil Anker, Kamperfoelielaan 19

Heeft u een vragen?

Wilt u het initiatief wel steunen, maar heeft u nog drin-
gende vragen? Dan kunt u altijd een e-mail sturen of bel-
len met een van onderstaande contactpersonen:

• Wanka Lelieveld, wanka.lelieveld@gmail.com, 
• 06-14979806
• Theo de Bruijn, theo@dbvb.nl, 06-25076864
• Sanne Meelker, s.meelker@wageningen.nl
• Ellen Lamers, el@dewoningstichting.nl, 0317-471696
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