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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief Aardgasvrij. Met deze nieuwsbrief houdt de gemeente u op de hoogte van de ontwikkelingen  
rond het aardgasvrij wonen.

Van de wethouder
Beste bewoners van het westelijk 
deel van het Schilderskwartier,

Onlangs zijn we gestart met een 
verkenning naar aardgasvrij wonen in 
uw wijk. Dit doen we als gemeente 
samen met netbeheerder Stedin en 
woningcorporatie GroenWest. Samen 
werken we aan de ambitie om in 
2030 klimaatneutraal te zijn en zo de 
leefbaarheid van onze gemeente en 
de toekomstbestendigheid van uw 
wijk te vergroten. Dat betekent dat 
we een alternatief moeten vinden 

voor het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook voor aardgas. 
We moeten samen op zoek naar een andere vorm van energie voor het 
koken, douchen en verwarmen van onze huizen.

Grote opkomst bij eerste 
bewonersbijeenkomst
Op 11 april jl. bezochten velen van u de bijeenkomst in de Willem 
Alexanderschool. Dit was de eerste bijeenkomst waarin we u hebben 
geïnformeerd over de start van de verkenning naar een aardgasvrije 
wijk. We wilden graag met u hierover in gesprek omdat we benieuwd 
waren hoe u denkt over een toekomst zonder aardgas en welke 
behoeften u heeft. En om af te wegen hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken. 

De komende tijd zoeken we  
antwoorden op vragen die leven
Het is ons duidelijk geworden dat u heel veel vragen heeft. Onder 
andere over wat het alternatief voor aardgas wordt, wat de kosten 
voor u zullen zijn, wat het doet met de waarde van uw huis en hoe 
het zit met andere zaken die spelen in deze wijk, zoals bijvoorbeeld 
de grondwater- en funderingssituatie. Op een deel van deze vragen 
hebben we nu nog geen antwoord. 

In de komende tijd wordt duidelijk welke alternatieve energiebronnen 
we hebben en wat daarvoor moet gebeuren. Een mogelijkheid is de 
aanleg van een warmtenet. Woningen kunnen dan verwarmd worden 
met restwarmte van bijvoorbeeld de nabijgelegen rioolwaterzuivering. 
Een andere mogelijkheid is all-electric, het verwarmen van woningen 
met elektriciteit. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van 
warmtepompen.

Samen onderzoeken we de alternatieven
Wat het alternatief voor uw wijk wordt, willen we graag samen met 
u onderzoeken. We kunnen dit namelijk niet alleen, we hebben u 
daarbij hard nodig. We zijn dan ook blij dat veel bewoners zich hebben 
aangemeld voor de klankbordgroep en hiermee aangeven dat zij willen 
meedenken. Zodat we samen de juiste keus kunnen maken voor een 
duurzame oplossing die maatschappelijk verantwoord is en ook door u 
wordt ondersteund. 

Samen op weg naar een duurzaam Woerden!

Met vriendelijke groet,
Hans Haring
Wethouder duurzaamheid



Meer informatie
www.woerden.nl/aardgasvrij
www.woerden.nl/duurzaam 
www.energiesubsidiewijzer.nl
www.hierverwarmt.nl
milieudefensie.nl/energie 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen
www.warmopweg.nl/vangaslos
www.wijkplatformschilderskwartier.nl
www.stedin.net
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Deze nieuwsbrief is met veel zorg voor u samengesteld. Sommige 
informatie is echter aan verandering onderhevig. U kunt geen  
rechten ontlenen aan de informatie in deze nieuwsbrief.
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Meld u aan voor de 
nieuwsbrief!
Dit is de eerste e-mailnieuwsbrief Aardgasvrij, die eens per twee 
maanden zal verschijnen. De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli. 
Alleen deze eerste uitgave is per post verstuurd aan alle bewoners 
van het westelijk deel van het Schilderskwartier. Iedere volgende 
uitgave van de nieuwsbrief wordt uitsluitend via e-mail verzonden. 
Ook lid worden van de nieuwsbrief? Meld u aan via een e-mail aan 
duurzaam@woerden.nl

Waarom van het gas af?
• In het Klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid zich 

gebonden aan het doel de CO2-uitstoot flink te verlagen. Daarbij 
hoort het stoppen met het gebruik van aardgas. Aardgasvrij is 
daarom een opgave voor heel Nederland. 

• Gemeente Woerden ondertekende 8 maart jl., samen met minister 
Kamp van Economische Zaken, 12 provinciën, 5 netbeheerders en 
30 andere gemeenten de GreenDeal Aardgasvrije Wijken. Dit is een 
eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda waarin 
het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving. Alle 
gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, zijn bezig met de 
voorbereidingen om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, 
aardgasvrij te maken.

• Gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te 
zijn. Fossiele brandstoffen passen daar niet bij en de gemeente is ook 
geen voorstander van boringen naar olie en gas in Woerden. Ook 
daarom gaan we op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas.

Waarom Schilderskwartier?
• Het gasnet van Stedin in dit deel van het Schilderskwartier is aan 

vervanging toe. Dat betekent dat er voor 2030 een nieuw gasnet in 
de grond moet, dat er dan tot minstens 2070 ligt. Dit is veel langer 
dan dat we nog aardgas willen gebruiken in Nederland. Een nieuw 
gasnet is dan ook geen duurzame investering. Het moment om naar 
alternatieven voor een aardgasnetwerk te kijken is daarom ook nu. 

• Ook GroenWest heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 
Vanwege een onderhoudsbehoefte voor de huurwoningen in het 
Schilderskwartier onderzoekt GroenWest wat de juiste aanpak is, 
zodat de woningen niet alleen verduurzaamd worden met een 
verantwoord investeringsbedrag maar tegelijkertijd aansluiten op 
de ambitie van de gemeente voor een aardgasvrije wijk. Deze 
maand ontvangen de huurders van GroenWest een brief met meer 
informatie over de plannen.

• In veel van de woningen in de wijk is er veel te winnen op het gebied 
van energiebesparing. Met het verduurzamen van de woningen 
wordt niet alleen de energierekening verlaagd maar wordt het wonen 
comfortabeler en stijgen de woningen in waarde.

Welk deel van de wijk? 
Voor de woningen in het westelijk deel van het Schilderskwartier wordt 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een toekomst zonder 
aardgas. Dit betreft het deel tussen ’s-Gravensloot, de Jozef Israëlslaan 
en de Rembrandtlaan.

Klankbordgroep
Op de bewonersbijeenkomst op 11 april jl. heeft u zich kunnen 
aanmelden voor de klankbordgroep. Hiermee heeft u aangegeven dat 
u wilt meedenken over een aardgasvrij Schilderskwartier. Samen met u, 
het wijkplatform, Stedin, GroenWest en andere betrokken partijen gaan 
we op zoek naar een duurzaam alternatief voor aardgas. 
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt in juni plaats. 
Bewoners die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep hebben 
inmiddels een verzoek ontvangen, een zogenaamde ‘datumprikker’. 
Ook deelnemen aan de klankbordgroep? Meld u aan via een e-mail  
aan duurzaam@woerden.nl


