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Welkom door de wethouder

https://youtu.be/WKUIF7-kH1Y


Isoleren altijd goed!

Centrale vragen:

Wat heb ik nodig om zelf aan de slag te gaan?
• Wat verwacht u van de gemeente hierbij?
• Waar kan ik terecht voor advies?
• Bij welke natuurlijke momenten kunnen we aansluiten?
• En wie zijn dan onze partners in de communicatie?
• Hoe kunnen we collectiviteit promoten?
• Ziet u in uw wijk/ buurt kansen voor gezamenlijke initiatieven?



Over de 
transitievisie



Transitievisie warmte

Deze beantwoordt de vragen:
• welke alternatieven er voor aardgas zijn
• waar (in welke wijken, buurten of clusters) 
• wanneer (voor of na 2030) 
• waarom kansrijk?

Het proces:



Uitgangspunten

• Iedereen gaat van het aardgas af (vroeger of later).

• We doen dit in samenwerking met de inwoner (participatie).

• De haalbaarheid en betaalbaarheid.

• Vanuit een integrale gebiedsgerichte benadering.

• We streven naar het meest duurzame alternatief en efficiënte 
inzet van bronnen.

• Beste alternatief heeft de laagste maatschappelijke kosten.

• Als een collectieve oplossing mogelijk is, heeft dat de voorkeur 
(ontzorging).

• Het alternatief is toekomstbestendig.



• Resultaat van drie 

verschillende studies

• Technische oplossingen per 

buurt

• Keuze straks bij 

wijkuitvoeringsplannen

Alternatievenkaart



In de communicatie en participatie op de weg naar 
‘Hengelo Aardgasvrij’ bewandelen we twee sporen 
tegelijkertijd:

#1. Isoleren Altijd Goed.

#2. Maatwerk in de wijk en buurt die ‘aan de beurt is’.

Twee sporen



Goede referenties belangrijk



Isoleren en 
Besparen



Ziet u door de bomen het bos ook niet meer?

Wat heb je aan een warmtepomp 
in huis? Dat vertellen deze Twentse 
gebruikers



We zijn er voor u!

Vrijwillige, deskundige 
wooncoaches voor een gratis, 
eerlijk en vrijblijvend gesprek.

• Uitgaande van uw vragen en 
wensen!
• Niet verkopen!



AARDGAS: voor verwarming, warm water & koken 

ELECTRICITEIT: voor alle apparaten en verlichting

WAT VERBRUIK JE ZOAL?
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Vergelijk_mijn_energiegebruik

Gemiddeld verbruik: 1.269  kuub

Gemiddeld verbruik: 2.765 kWh

https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/Vergelijk_mijn_energiegebruik


EN WAT KOST DAT 

DAN?

DE ENERGIEREKENING



VERDUURZAMEN
stappenplan

Stap 1: Gedrag en kleine 
maatregelen

Stap 2: Isoleren
Stap 3: Isoleren
Stap 4: Isoleren
Stap 5: Verduurzamen stroomgebruik
Stap 6: Alternatief voor aardgas
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Verbruik gas terug brengen

Wat kun je 

verbeteren?

https://www.youtube.com/watch?v=d4vgHYUcy-I&list=TLGGkEj9rhEHjxAzMTA1MjAyMQ

https://www.youtube.com/watch?v=d4vgHYUcy-I&list=TLGGkEj9rhEHjxAzMTA1MjAyMQ


Verbruik gas terug brengen; ISOLEREN

Wat kun je 

verbeteren?

• Glas: vervang enkel glas altijd!
HR++-glas
HR+++-glas

• Muur:

• Vloer:

• Dak:
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Verbruik gas terug brengen; ISOLEREN

Wat kun je 

verbeteren?

• Glas: vervang enkel glas altijd!
HR++-glas
HR+++-glas

• Muur:vullen spouw
Wand plaatsen binnen of buiten

• Vloer:Onder tegen vloer
Bodem

• Dak: Van buiten
Van binnen
Alleen (zolder-)vloer



Zorg dat dit op orde is en kijk dan verder

Wat kun je 

verbeteren?

BASIS
• Kierdichting
• Enkel glas vervangen
• Isoleren, isoleren, isoleren
• Zonnepanelen
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Bijdrage in de kosten?

Wat kun je 

verbeteren?
Subsidies
• Energiebespaarlening
• BTW-teruggaaf door belastingdienst

alleen op zonnepanelen

• ISDE-subsidie
voor zonneboilers, aansluiting op warmtenet, warmtepompen en 

isolatiemaatregelen.

• Poen voor Groen
voor kleine maatregelen



www.duurzaamthuistwente.nl

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?

http://www.duurzaamthuistwente.nl/


1. Waar kun je terecht voor hulp en info? Mist er nog iets? Wat? 
Welke drempels kom je tegen in je eigen zoektocht?

2. Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het isoleren? Aan 
welke ‘natuurlijke momenten’ moeten we denken? Welke 
partners, welke wegen? Ken je goede voorbeelden? 

3. Hoe benutten we kansen voor collectiviteit? Wat is daarvoor 
nodig? Welke behoefte is er? 

4. Wat verwacht je van de 

gemeente?

In subgroepen



Planning TVW



Bedankt voor 
uw aandacht


