
Online bewonersavond
Warmtevisie
Gemeente Wijk bij Duurstede
26 oktober 2020



Wat gaan we doen vanavond? 

20.00 - 20.15 Welkom door Hans Marchal en Bram de Deugd

20.15 - 20.40 Presentatie - Hoe ziet de overstap naar aardgasvrij wonen en werken 

eruit?

20.40 - 21.00 Vragen

21.00 – 21.05 korte pauze

21.05 - 21.25 In groepen uiteen: Wat is je eerste indruk van de resultaten? 

21.25 - 21.30 Afronding









Doel van vanavond

Jullie als inwoners informeren én betrekken bij 

de overstap naar een andere manier van 

verwarmen van jullie woningen:

> Delen waar we nu staan, met de eerste 

tussenresultaten

> Informeren naar je wensen in het 

vervolgproces

> Vragen beantwoorden



Warmtevisie

1. Is een stappenplan op hoofdlijnen waarmee de 

gemeente Wijk bij Duurstede uiteindelijk in 2050 

aardgasvrij wordt

2. In welke buurten we in de komende 5 jaar beginnen 

met de warmtetransitie: isolatie

Wat betekent dit voor u:

- Welke oplossing is in uw buurt het meest voor de hand 

liggend?

- Wanneer is uw buurt ongeveer “aan de beurt”?

- Wat kunt u zelf al doen?
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Ca. 10.000 
woningen

Bijna allemaal nog 
op aardgas

Landelijk doel: 20% woningen 

aardgasvrij in 2030

Nieuwbouw: altijd aardgasvrij
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 In de Warmtevisie 

onderzoeken we 

wat haalbaar is 

voor Wijk bij 

Duurstede

Circa 200 woningen aardgasvrij



Met wie werken we aan de 
Warmtevisie in 
Wijk bij Duurstede?

Gemeenteraad stelt 

uiteindelijk vast
Werkgroep

Viveste & 
WoCo
Cothen

Huurders-
adviesraad

Energie-
coöperatie

EigenWijkse

Energie

Stedin
Gemeente 

Wijk bij 
Duurstede

Onder-
nemers

Dialoogplein



> Highlights

Enquête inwoners 
Wijk bij Duurstede

103 inwoners / eigenaren

Belangrijkste uitkomsten:

> Er is al best wat kennis over aardgasvrij

> Betaalbaarheid staat voorop!

> Interesse in isolatie (40% reeds gedaan)

> Inwoners willen zelf keuzes maken

> Starten waar al initiatieven zijn en waar 

warmtebron aanwezig is

> Er is ook weerstand t.a.v. aardgasvrij



Warmtetransitie in een notendop

Isoleren Duurzame 

warmteoplossing

Aardgasvrij 

uiteindelijk in 2050

TransitiegereedHuidige 

situatie

2020



Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen zijn er drie 

alternatieven voor de 

warmtevoorziening met aardgas:

▪ Warmtenet 

▪ Elektriciteitsnet (all-electric)

▪ Hernieuwbaar gas & hybride 

warmtepomp

Warmtenet

Wijk/buurt/flat oplossing

Hernieuwbaar gas / hybride

Oplossing per woning
Met gasketel en een warmtepomp

All electric

Oplossing per woning
met warmtepomp
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Vooruitblik op de 
conceptvisie

> Jullie krijgen de tussenresultaten te zien

> Vragen kun je stellen via de chat

> Daarna in kleinere groepjes in gesprek



Waar kunnen we starten?

Data-analyseNotitie van 

uitgangspunten

Inbreng werkgroep Inbreng bewoners



Uitgangspunten
voor de overstap naar aardgasvrij

Betaalbaarheid
We geven richting, maar we 

leggen nog niets vast

Samenwerking: zoek elkaar op 

voor gezamenlijke belangen
Keuzevrijheid



Tussenresultaat

Waar kunnen we starten?

Onderzoek of een warmtenet haalbaar is

I en L flats: onderzoek Viveste voor klein 

warmtenet



Wat kun je zelf al doen?

> Bij onderhoud aan uw woning, denk aan:

> Isolatie: vloer, dak, spouwmuur, HR+ glas

> Ventilatie

> Elektrisch koken

> Mijnhuisslimmer.nl 

> Eigenwijkse Energiecoöperatie (EWEC)

> Landelijke subsidies voor isoleren, 

zonneboilers, warmtepompen, etc. 









Groepsgesprek

- Wat is jouw indruk van de eerste resultaten?

- Zijn er dingen die je miste/ die voor jou onduidelijk 

waren?

- Hoe wilt u in het vervolgtraject betrokken worden?



Afsluiting: next steps

Deze presentatie staat op www.wijkbijduurstede.nl/aardgasvrij

1. Jullie input wordt verwerkt in de warmtevisie.

2. De Warmtevisie (Transitievisie Warmte) wordt afgerond en 

vastgesteld in de gemeenteraad, volgens planning in 

februari 2021.

3. Wil je meedenken? Meld je aan! 

Heb je nog vragen of aanvullingen? 

Geef ze aan ons door via de chat-functie! 

http://www.wijkbijduurstede.nl/aardgasvrij

