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Bekijk de webversie

Informatieavond Gasloos 13 november
Hoge Dennen en Kerckebosch (HDKB) aardgasloze
wijken? De eerste stappen.
Laat je informeren en maak gebruik van subsidie voor
jouw eigen Routekaart.
Noteer alvast: 1ste informatieavond Gasloos HDKB 13
november 2018, 20.00 uur in het Binnenbos.
Onze wijk gaat aan de slag met het onderwerp aardgasloos.
Wij, een aantal enthousiaste buren, hebben subsidie
ontvangen om met de wijk in gesprek te gaan en voor 35
woningen een Routekaart op te stellen. Over de Routekaart
vertellen we hieronder meer.
Broeikaseffect
Iedereen heeft er wel eens over gehoord; het broeikaseffect en de versnelde opwarming van de
aarde. En ja, de afgelopen droge Europese zomer heeft daar ook mee te maken.
Internationaal zijn er daarom stevige afspraken gemaakt om de opwarming te temperen om de
aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. Ook Nederland heeft zich hieraan
verbonden. De aardbevingen in Groningen hebben ons daarnaast doen inzien dat we snel
moeten stoppen met het Nederlandse aardgas.
Afgesproken is dat onze samenleving in 2050 nagenoeg geen CO2 meer mag uitstoten. En de
gemeente Zeist heeft zelfs de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. We mogen dan geen
aardgas, benzine, diesel en kolen meer gebruiken om onze energiecentrales en fabrieken te
laten draaien, onze auto’s te laten rijden en onze huizen te verwarmen.
Energietransitie
In 2021 moeten alle gemeenten al plannen hebben hoe per wijk de zgn. energietransitie zal
plaatsvinden! Er zal een moment komen dat ook wij als bewoners van Hoge Dennen en
Kerckebosch een brief ontvangen over het op termijn verdwijnen van aardgas in onze wijk. Dat
is een geweldige opgave, zeker in een wijk als de onze, met woningen die soms al bijna een
eeuw oud zijn.
Het is belangrijk dat de bewoners in de wijk zelf een idee te hebben hoe wij dat gaan doen, wat
de mogelijkheden zijn, hoe we als wijk, buurt of straat kunnen samenwerken en hoe we snel
kunnen leren van elkaar. Hiermee houden we regie over onze wijk en trekken we vernieuwende
oplossingen aan vanuit marktpartijen. Want die gaan er steeds meer komen. Wij, enthousiaste
en deskundige bewoners van jouw wijk, zijn daarom zelf aan de slag gegaan en hebben zelfs
subsidie van de gemeente ontvangen. De Bewonersvereniging Hoge Dennen steunt ons project
actief.
Stap 1. De Persoonlijke Routekaart
De komende maanden gaan we -samen met zo veel mogelijk buren- aan de slag om de kansen
voor onze wijk in beeld te brengen. Met steun van de gemeente mogen we 35 bewoners tegen
laag tarief een Routekaart Aardgasloos aanbieden. Daarmee bedoelen we een diepgaande
woningscan en een persoonlijk gesprek. Hiermee krijgt u inzicht in het type maatregelen, de
kosten en uw eigen planning om uw woning uiteindelijk duurzaam te verwarmen zonder
aardgas. Het opstellen van een Routekaart kost normaal 600 euro, met de subsidie blijft
een eigen bijdrage van 200 euro over. De Routekaart wordt opgesteld onder toezicht van Jan
van den Bremer, ervaringsdeskundige in onze wijk. Hiermee is de kwaliteit geborgd. Ben je nu
al geïnteresseerd: meld je aan op aardgaslooshdkb@gmail.com. Je krijgt zo snel mogelijk
bericht. Ook als je wil meedenken kun je je aanmelden.
Stap 2. De Routekaart voor de wijk.
De technische informatie uit de Routekaart willen we graag geanonimiseerd gebruiken om
vervolgens een plan te maken voor de hele wijk. Hiervoor vragen wij je natuurlijk toestemming.
Over het plan voor de wijk gaan we vervolgens ergens in 2019 in gesprek met de gemeente
Meer informatie bieden we je op de informatieavond op 13 november a.s. in het Binnenbos. Je
bent van harte welkom. De toegang is gratis.
De werkgroep “gasloos HDKB”,
Koen Eising.

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hogedennen.net toe aan uw adresboek.

