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Verslag Warmtewerkplaats 5, 12 oktober 2021  
Verslag: Marjan Engelen, mede op basis van input gespreksleiders 
 
De gemeente Hengelo maakt net als alle andere gemeenten een Transitievisie Warmte. Hierin staat 
hoe wij de doelstelling uit het Klimaatakkoord, namelijk om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, 
willen realiseren. Deze vijfde warmtewerkplaats ging over isoleren en besparen en hoe we zoveel 
mogelijk mensen hierin meekrijgen.  
 

• Isoleren altijd goed 
De afspraak in het klimaatakkoord is dat we in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. We hebben dus de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om alle woningen en bedrijven van het aardgas af te krijgen, 
een deel al in 2030. Daarvoor moeten we een aantal dingen tegelijk doen: Zorgen dat we zo min 
mogelijk energie nodig hebben: dus maximaal isoleren; zoeken naar duurzame manieren van 
energie opwekken, bijvoorbeeld met windmolens en zonnevelden en voor elke woning een geschikt 
alternatief vinden om uiteindelijk het aardgas te kunnen afsluiten. Deze avond ging over de eerste 
stap.  

• Wie waren aanwezig? 
In totaal zo’n 25 personen: waarvan een aantal medewerkers van de gemeente. De aanwezigen 
wonen verspreid over de hele stad.  
 

• De centrale vragen  
Centrale vraag: wat heb ik nodig om zelf aan de slag te gaan? 

• Waar kan ik terecht voor advies? 
• Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen mee? 
• Bij welke natuurlijke momenten kunnen we aansluiten en wie zijn dan onze partners in de 

communicatie? 
• Hoe kunnen we collectiviteit promoten? 
• Wat verwacht je van de gemeente? 

 
• Informatie over de opgave en de vragen van vanavond (zie ook de 

presentatie van de bijeenkomst) 
Projectleider Remko Cremers vertelt over de Transitievisie Warmte en de twee strategieën voor de 
uitvoering zoals die nu in de Ontwerp Transitievisie Warmte staan: 

1. Isoleren altijd goed. 
2. Maatwerk per wijk.  

Vervolgens gaat Nathalie Thoonsen van Duurzaam Thuis Twente dieper in op het belang van 
isoleren en aan welke delen van het huis je dan het eerste kunt denken. Duurzaam Thuis Twente is 
een stichting die door de 14 Twentse gemeenten is opgericht met als doel te voorzien in de grote 
vraag naar onafhankelijke en laagdrempelige informatie over duurzaamheid in en om het huis. Er 
zijn zo’n 100 vrijwillige, door Duurzaam Thuis Twente goed opgeleide, wooncoaches die gratis bij 
mensen aan huis mee kunnen denken. Op vraag in de zaal hoe ver hun deskundigheid gaat is het 
antwoord dat je bijvoorbeeld voor warmteverliesberekeningen echt bij een gespecialiseerd bedrijf 
moet zijn. Geconstateerd werd dat daar nog wel een leemte zit: waar kun je dan terecht? Naast 
Duurzaam Thuis Twente (https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente) worden ook 
Milieucentraal (https://www.milieucentraal.nl) genoemd als waardevolle vraagbaak en De Groene 
Grachten (https://www.degroenegrachten.nl) als het gaat om verduurzamen van monumenten.  
Voor de verdere inhoud: zie de presentatie.  
 

• Terugkoppeling van de subgroepen 
 
De volgende vragen zijn besproken in subgroepen: 

1. Hulp en informatie 
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 iedereen mee?  
Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het isoleren? Aan welke ‘natuurlijke 
momenten’ moeten we denken? Welke partners, welke wegen? Ken je goede 
voorbeelden?  
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3. Samen doen.  
Hoe benutten we kansen voor collectiviteit? Wat is daarvoor nodig? Welke behoefte is 
er?  

4. Wat verwacht je van de gemeente? 
 

Hulp en informatie 
• Maatwerk: elk huis is anders. Maak het makkelijk, stap voor stap. Onafhankelijk advies.  
• Daarna van advies naar hulp bij de uitvoering. Ontzorgen op het hele pad. Bijvoorbeeld ook 

iemand die meekijkt met het vergelijken van offertes. En hulp bij het toezicht houden op de 
uitvoering.  

• Betrouwbare en eenduidige informatie.  
• Er zijn veel cowboys op de markt, die moeten geweerd. Ook installateurs weten nog 

onvoldoende en/of zijn alleen uit op omzet. 
• Er mist een toegankelijke databank aan informatie met type woningen en wat dan te doen.  
• Denk ook aan financiele prikkels. Maak de informatie over subsidies goed begrijpelijk en 

toegankelijk.  
• Ervaringen delen en goede voorbeelden.  

 

Hoe krijgen we iedereen mee? 
• Extra subsidie als je je buren meekrijgt. 
• Micro targeting: scheer niet iedere inwoner over 1 kam, maar differentieer. Bijvoorbeeld 

mensen met technische interesse, de klimaatbewusten, de prijsbewusten en de niet 
bewusten.  

• Hobbydeskundigen kunnen ambassadeur zijn. 
• Neem bewoners serieus, geef niet alleen algemene informatie.  
• Natuurlijke momenten waarop mensen ontvankelijk zijn voor informatie over isoleren: 

verhuizen, reparatie/ vervanging, verbouwing/ renovatie, PV panelen aanbrengen en dan 
ook dak isoleren, schilderwerk en dan ook glas vervangen, hogere energieprijs. 

• Zet de deskundigen in: universiteit, TNO, KIVI enz. 
• Leg ook het waarom uit, dat wordt te vaak bekend verondersteld.  
• Ervaringsdeskundigen vertellen. 
• Voorbeeldwoningen en voorbeeld isolatiepakketten.  
• Betrek bewonersverenigingen. Zij kunnen buurtinitiatieven opsporen en opzetten. 
• Nieuwsbrieven, wijkkranten, marketing.  

 

Samen doen 
• Deskundigen op collectiviteit inzetten, dat is specifieke kennis op concept- en 

systeemniveau. Iemand die thuis komt kijken en adviseren.  
• Gemeente moet het uitdragen en kan een coördinerende rol spelen, mensen bij elkaar 

brengen en uitleg geven over de systeemkeuzes. Denk bijvoorbeeld aan mensen bij elkaar 
met vergelijkbare woningen in een wijk. Stapje verder: keuzepakketten aanbieden.  

• Overheid kan stimuleren en uitdragen dat collectief net zo gunstig is als individueel.  
• Ook het vervolgtraject vanuit een stappenplan voor het collectief oppakken: vergunningen, 

beheer en onderhoud. Zoals in de wasstraat waar iedere opeenvolgende machine een 
functie heeft om de auto schoon te krijgen, ook een ‘straat’ om gebouwen te 
verduurzamen. 

• Wijkverenigingen zouden zich kunnen inzetten hiervoor, zijn de aangewezen partij. Sociaal 
opbouwwerk inzetten.  

• Het begint bij dat buren elkaar kennen.  
• Uitwisseling van kennis en ervaring stimuleren en organiseren, in de buurt en online.  
• Zet competitie element in: welke straat is het meest duurzaam? 
• Financieel ondersteunen, bv collectiviteitspremie. Subsidies aan het huis koppelen.  
• Aandacht voor mensen met kleine beurs.  
• Wijkkrantjes benutten, informatie ook ludiek en uitdagend brengen, marketing technieken.  
• Zonnepanelen op daken stimuleren, ook op dak van een ander. Buren helpen elkaar.  
• Verenigingen van Eigenaren kunnen vaak niet iedereen bereiken.  
• Leg verhuurders een energielabelplicht op vanuit de overheid.  
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Wat verwacht je van de gemeente? 
• Onafhankelijke adviseurs (bewonersbegeleiders) die bij je thuis komen en meedenken. Die 

ook weten wat ze niet weten. Daaromheen een schil van goede en betrouwbare 
specialisten. 

• Zie het als een marathon: dus als de gemeente extra menskracht inzet, doe dat dan voor 
30 jaar ipv 2 jaar.  

• Lever stappenplannen waarin je alles van idee tot en met vergunning en onderhoud kunt 
zien.  

• De eisen, het bouwbesluit mag wat strenger en duurzamer worden. Gemeente moet zijn 
controlerol goed oppakken hierin. Partijen (bv woningcorporaties) aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid.  

• Pro actief adviseren: bijvoorbeeld als iemand voor een vergunning of een traplift komt: 
“had u al gedacht aan extra isoleren?” 

• Informatie up tot date over nieuwe ontwikkelingen.  
• Ontzorgen 
• Enthousiasmeren, bijvoorbeeld met een inloophuis of demonstratiewoning.  
• Mensen met elkaar in contact brengen, avonden zoals deze. Aanjagen, gesprekken op gang 

brengen.  
• Zijn er nog lessen te halen uit de introductie van glasvezel? Uit het aardbevingsgebied in 

Groningen? Uit andere proeftuinen? Uit de open warmtenetten in Zweden? 
• Verenigingen van Eigenaren uitnodigen en helpen met het samen doen in hun complexen.  
• Samen met Wijkraden de inwoners informeren en enthousiasmeren. Nodig jezelf uit als 

gemeente om hier wat te vertellen. 
• Financiële middelen. 
• Andere benadering: stimuleer ‘woontransitie’. Kleiner gaan wonen, woning splitsen enz is 

soms heel lastig met vergunningen.  
• Hengelo is te volgend naar het Rijk: pak de opdracht niet zomaar aan.  


