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Betreft:  Stijgende energiekosten

 

Geacht College, 

 

Deze week konden wij in de media lezen dat de energieprijzen voor huishoudens met honderden 

euro’s per jaar zullen stijgen. Ook bewoners die hun huis verwarmen via een warmtenet krijgen 

waarschijnlijk last van de fors stijgende gasprijs. Ze krijgen hun warmte van a

maar de tarieven zijn wel gekoppeld aan de gasprijs. Deze waarschuwing komt van Vereniging Eigen 

Huis. 

 

In Hengelo maken wij al enige tijd gebruik van Warmtenet als duurzame vervanging voor gas, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van r

voor u ook een serieuze optie om de Nijverheid aardgasvrij te maken. Dit terwijl vele wijkbewoners 

al hebben aangegeven geen voorstander te zijn van warmtenet.

 

Warmtebedrijf Hengelo heeft een monopolie

warmtenet. In tegenstelling tot inwoners die op gas zijn aangesloten, heeft een huishouden met een 

warmtenet aansluiting geen keuze uit verschillende leveranciers. De overheid heeft daarom besloten 

dat de prijzen worden gekoppeld aan de gasprijs. Maar hoe eerlijk is dat nog, nu de gasprijzen door 

het dak gaan? 

 

Vraag 1: Kunt u aangeven of de kosten voor het warmtenet in Hengelo ook gekoppeld zi

gasprijs? Zo ja, vindt u dan niet dat gebruikers 

van de gasprijzen? Zo nee, kunt u aangeven hoe de kosten voor warmtenet zich verhouden t.o.v. 

andere huishoudens die nog een gasaansluiting hebben?

 

Daarnaast maken wij ons zorgen over zogenaamde energiearmoede

van het inkomen uitgeven aan energie) in Hengelo. Uit cijfers van onderzoeksbureau TNO blijkt dat 

7,09% van de huishoudens in Hengelo leeft in energiearmoede. 

In de Hengelose Es en Groot Driene is dit bijna 9% en in de Wilde

onderzoek wordt onvoldoende rekening gehouden met mensen die maar moeilijk de 

energierekening kunnen betalen. 
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Stijgende energiekosten 

konden wij in de media lezen dat de energieprijzen voor huishoudens met honderden 

euro’s per jaar zullen stijgen. Ook bewoners die hun huis verwarmen via een warmtenet krijgen 

waarschijnlijk last van de fors stijgende gasprijs. Ze krijgen hun warmte van alternatieve bronnen, 

maar de tarieven zijn wel gekoppeld aan de gasprijs. Deze waarschuwing komt van Vereniging Eigen 

In Hengelo maken wij al enige tijd gebruik van Warmtenet als duurzame vervanging voor gas, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte vanuit Twence en Nouryon/Nobian

voor u ook een serieuze optie om de Nijverheid aardgasvrij te maken. Dit terwijl vele wijkbewoners 

al hebben aangegeven geen voorstander te zijn van warmtenet. 

Warmtebedrijf Hengelo heeft een monopoliepositie als het gaat om het leveren van warmte via 

warmtenet. In tegenstelling tot inwoners die op gas zijn aangesloten, heeft een huishouden met een 

warmtenet aansluiting geen keuze uit verschillende leveranciers. De overheid heeft daarom besloten 

prijzen worden gekoppeld aan de gasprijs. Maar hoe eerlijk is dat nog, nu de gasprijzen door 

Kunt u aangeven of de kosten voor het warmtenet in Hengelo ook gekoppeld zi

u dan niet dat gebruikers sterk worden benadeeld, gezien de extreme stijging 

van de gasprijzen? Zo nee, kunt u aangeven hoe de kosten voor warmtenet zich verhouden t.o.v. 

andere huishoudens die nog een gasaansluiting hebben? 

Daarnaast maken wij ons zorgen over zogenaamde energiearmoede (huishoudens die meer dan 10% 

van het inkomen uitgeven aan energie) in Hengelo. Uit cijfers van onderzoeksbureau TNO blijkt dat 

7,09% van de huishoudens in Hengelo leeft in energiearmoede.  

In de Hengelose Es en Groot Driene is dit bijna 9% en in de Wilderinkshoek zelfs 10%! Volgens dit 

onderzoek wordt onvoldoende rekening gehouden met mensen die maar moeilijk de 

energierekening kunnen betalen.  
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konden wij in de media lezen dat de energieprijzen voor huishoudens met honderden 

euro’s per jaar zullen stijgen. Ook bewoners die hun huis verwarmen via een warmtenet krijgen 

lternatieve bronnen, 

maar de tarieven zijn wel gekoppeld aan de gasprijs. Deze waarschuwing komt van Vereniging Eigen 

In Hengelo maken wij al enige tijd gebruik van Warmtenet als duurzame vervanging voor gas, 

/Nobian. Warmtenet lijkt 

voor u ook een serieuze optie om de Nijverheid aardgasvrij te maken. Dit terwijl vele wijkbewoners 

positie als het gaat om het leveren van warmte via 

warmtenet. In tegenstelling tot inwoners die op gas zijn aangesloten, heeft een huishouden met een 

warmtenet aansluiting geen keuze uit verschillende leveranciers. De overheid heeft daarom besloten 

prijzen worden gekoppeld aan de gasprijs. Maar hoe eerlijk is dat nog, nu de gasprijzen door 

Kunt u aangeven of de kosten voor het warmtenet in Hengelo ook gekoppeld zijn aan de 

worden benadeeld, gezien de extreme stijging 

van de gasprijzen? Zo nee, kunt u aangeven hoe de kosten voor warmtenet zich verhouden t.o.v. 

(huishoudens die meer dan 10% 

van het inkomen uitgeven aan energie) in Hengelo. Uit cijfers van onderzoeksbureau TNO blijkt dat 

rinkshoek zelfs 10%! Volgens dit 

onderzoek wordt onvoldoende rekening gehouden met mensen die maar moeilijk de 



 

 

 

 

 

 

Niet alleen inwoners in de bijstand, maar ook veel

problemen door de enorme stijging van de energiekosten en kunnen hun energierekening niet meer 

betalen.  

 

Vraag 2: Is er voor inwoners, die aantoonbaar moeite hebben met het betalen van de 

energierekening, een mogelijkheid om speciale bijstand 

 

 

Wij kijken uit naar uw antwoorden.

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Han Daals 

BurgerBelangen Hengelo 

Niet alleen inwoners in de bijstand, maar ook veel mensen met een modaal inkomen 

problemen door de enorme stijging van de energiekosten en kunnen hun energierekening niet meer 

Is er voor inwoners, die aantoonbaar moeite hebben met het betalen van de 

energierekening, een mogelijkheid om speciale bijstand te krijgen via de gemeente?

Wij kijken uit naar uw antwoorden. 

mensen met een modaal inkomen komen in de 

problemen door de enorme stijging van de energiekosten en kunnen hun energierekening niet meer 

Is er voor inwoners, die aantoonbaar moeite hebben met het betalen van de 

te krijgen via de gemeente? 


