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De gemeente heeft 4,25 miljoen
euro gekregen van het Rijk om
de Nijverheid aardgasvrij te maken. Het Rijk stelt geld beschikbaar aan inmiddels 46 wijken in
het land om ervaring op te doen
met het aardgasvrij maken van
de wijken; welke alternatieven
zijn geschikt en hoe kunnen de
bewoners betrokken worden.
Die ervaring is hard nodig, want
in 2023 gaat de gaskraan dicht
in Groningen en in 2050 wil
Nederland aardgasvrij zijn. Dit
is nodig, omdat de verbranding
van fossiele brandstoffen, zoals
aardgas, zorgt voor klimaatverandering. De temperaturen stijgen
wereldwijd en dit heeft enorme
gevolgen voor de leefbaarheid
op aarde.

www.hengelo.nl/aardgasvrij

Warmtenet goed
alternatief voor aardgas
De gemeente Hengelo, Welbions en de bewonersorganisaties zijn al een tijd
op zoek naar een alternatief voor aardgas in de Nijverheid (en ’t Genseler).
Het is een ingewikkelde zoektocht die zorgvuldig moet gebeuren. Het
college van burgemeester en wethouders wil nu nog geen definitieve keuze
maken, omdat er nog te veel onzekerheden zijn. Wel is duidelijk dat het
college warmtenet als een goed alternatief ziet voor aardgas. De bewonersorganisaties BON en ’t Genseler hebben daar op dit moment andere
opvattingen over.
Voordat we een definitieve keuze
maken, moeten we zeker weten of een
warmtenet voor iedereen financieel
haalbaar is. De gemeente en Welbions
willen warmtenet alleen inzetten als
het haalbaar en betaalbaar is. Met
andere woorden; als de meeste inwoners niet meer betalen dan ze nu ook
betalen. Dat noemen we woonlastenneutraal. Ook willen we dat de woningen net zo goed verwarmd worden
als nu het geval is met cv-ketels.

‘Het college wil graag van u
weten wat voor u belangrijk is
om mee te kunnen gaan in een
keuze voor een warmtenet. Én
hoe wij u daar zo goed mogelijk
mee kunnen helpen.’

Medewerkers van de gemeente en
Welbions gaan graag met u in gesprek.
In januari en februari staat onze
energiebus op verschillende plekken in
de buurt en u kunt coronaproof het inloophuis bezoeken aan het Wilderinksplein 6. Hier zitten wij voor u klaar om
uw vragen te beantwoorden en kunt
u informatie krijgen over de Nijverheid
Aardgasvrij. Bijvoorbeeld:
•	Waarom een warmtenet een goed
alternatief zou kunnen zijn voor
aardgas in de Nijverheid en waarom
we nu geen andere keuzes maken.
•	Wat het voor u in uw huis betekent
als er een warmtenet komt. Wat voor
apparatuur komt er dan? Hoeveel
tijd kost de installatie? Hoe gaat het
met afrekenen? Hoe zijn de kosten
voor warmtenet opgebouwd?

•	Wat kunt u nu al doen om een
lagere energierekening te krijgen?
Isoleren en besparen!

Wie besluit?
De gemeenteraad van de gemeente
Hengelo neemt uiteindelijk een besluit over het alternatief voor aardgas
in de Nijverheid. Het is moeilijk te
zeggen wanneer dat gebeurt. Maar
als de gemeenteraad besluit om een
warmtenet aan te laten leggen in de
buurt, komen we bij u thuis om uw
persoonlijke situatie te bespreken
en krijgt u uiteindelijk een concreet
financieel aanbod.
Energiebus voor het inloophuis
Lees verder op pagina 2
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Waarom een voorkeur voor
warmtenet?
De techniek van warmtenet past het
beste bij de vooral oudere - en daardoor vaak minder goed geïsoleerde woningen in de buurt. Dit omdat
warmtenet met 70° C de woning
binnenkomt. Deze temperatuur is vergelijkbaar met de temperatuur in uw

Veelgestelde
vragen

bestaande cv-ketel. Grote aanpassingen in de woning zijn met warmtenet
dan ook niet nodig. Welke aanpassingen er wél nodig zijn, verschilt van
woning tot woning. Voor nieuwere en
daardoor beter geïsoleerde woningen (bijvoorbeeld in ’t Genseler) is
een elektrische warmtepomp ook
een optie. Verderop in deze nieuwsbrief staan andere alternatieven voor
aardgas waar we ook naar hebben
gekeken.

• Wanneer wordt warmtenet
mogelijk aangelegd?
De gemeenteraad beslist uiteindelijk welk alternatief voor
aardgas er komt in de Nijverheid. Voordat de gemeenteraad dit besluit neemt, wil het
college eerst in gesprek met u
als bewoner van de Nijverheid.
We werken samen met de
bewonersorganisaties het BON
en ’t Genseler, maar willen ook
graag uw stem horen. Ook wil
het college dat de regering extra geld beschikbaar stelt. Het
is dus niet bekend wanneer er
een besluit wordt genomen
over een alternatief voor aardgas.

Haalbaar en betaalbaar
De gemeente heeft 3 jaar geleden
4,25 miljoen euro subsidie van het
Rijk gekregen om de Nijverheid aardgasvrij te maken. Van deze subsidie is
nog niets uitgegeven. Berekeningen
laten zien dat we met dit bedrag het
warmtenet niet kunnen aanleggen.
Dat kan alleen als bewoners een flink
bedrag extra bijbetalen en dat willen
we niet. De gemeente heeft daarom
extra geld gevraagd bij het Rijk.

• Is het verplicht om mee te
doen als de Nijverheid een
warmtenet krijgt?
Als de gemeente kiest voor
een warmtenet in de Nijverheid, is het voor woningbezitters op het moment niet verplicht om zich aan te sluiten
op het warmtenet. Wel moeten inwoners van de Nijverheid
er rekening mee houden dat
in 2030 er geen aardgas meer
is in hun wijk. Als de keuze
voor een warmtenet definitief
is, wil Welbions haar woningen
hier op aansluiten. Welbions
vraagt dan eerst de huurders
om toestemming; 70 % van
de huurders in de Nijverheid
moet akkoord zijn.

Wat is een warmtenet?
Met een aansluiting op warmtenet
verwarmt u uw huis met warm
water. De warmte, geleverd in de
vorm van warm water, komt van de
Hengelose industrie zoals Twence en Nobian (voorheen Akzo) en
gaat via een ondergronds leidingstelsel uw woning binnen. Via een
speciale aansluiting (‘afleverset’ of
‘warmtewisselaar’) wordt uw water
verwarmd voor verwarming en tapwater. Deze afleverset vervangt dus
eigenlijk uw cv-ketel op aardgas,
waarmee u nu uw water verwarmd.
De warmte voor warmtenet is nu
al beschikbaar en moeten we dus
slim inzetten om van het gas af te
kunnen. Er zijn slechts kleine aanpassingen in uw huis nodig als u
op warmtenet wordt aangesloten.
U kunt uw huis extra isoleren, maar
het hoeft niet. U kookt niet meer
op gas, maar op elektriciteit. Een
warmtenet is veiliger dan aardgas.

In Hengelo zijn op dit moment al
enkele warmtenetten; in de Berflo
Es en Veldwijk Noord bijvoorbeeld.
In de toekomst gaan in Hengelo
meerdere buurten gebruik maken
van een warmtenet als alternatief
voor aardgas. De gemeente stelt
hiervoor een plan op (Transitievisie
Warmte). Dit plan is nu in de maak.
Voor het aanleggen van een warmtenet, werkt de gemeente ook
samen met andere gemeenten
in de buurt. Zij willen ook wijken
verwarmen met restwarmte.
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Meer weten? We komen naar u toe!
De gemeente, Welbions en deskundigen op gebied van warmtenet willen de komende weken graag met u in gesprek
gaan over een aardgasvrije Nijverheid, isoleren en energie besparen. De afgelopen 3 jaar zijn er al verschillende
gesprekken geweest met inwoners uit de buurt, bijvoorbeeld met de bewonersorganisaties en tijdens inloopbijeenkomsten. Maar voor we kiezen voor warmtenet, willen we het met u hebben over de vraag wat voor u belangrijk is.
Dat kan op verschillende momenten:

Wilderinksplein

Afspraak maken:
Nodig ons uit. We komen naar u toe.
Huurt u een woning van Welbions?
Maak dan een afspraak met een
medewerker van Welbions door een
e-mail te sturen aan
klantenservice@
welbions.nl.
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Inloophuis Wilderinksplein 6:
Elke maandag van 11.00 tot 13.00 uur
is het inloophuis aan het Wilderinksplein 6 open. Loop eens binnen en
laat u informeren.

De energiebus:
In januari en februari komen we naar
u toe. De bus ‘Nijverheid aardgasvrij’
staat op 10 verschillende plekken in
de buurt om u informatie te geven
en met u in gesprek te gaan.

Hebt u een
eigen woning?
Dan kunt u een
afspraak maken
met een medewerker van de gemeente via duurzaam@hengelo.nl.

Energiebus

Haltes Energiebus
Woensdag
26 januari
16.15 - 17.15 uur
Eemstraat

Woensdag
26 januari
15.00 - 16.00 uur
Waalstraat

Woensdag
19 januari
15.00 - 16.00 uur
Paulinastraat

Woensdag
19 januari
16.15 - 17.15 uur
Krabbenbosweg /
Catharinastraat

Woensdag
19 januari
17.30 - 18.30 uur
Breemarsweg /
Gezinastraat

Woensdag
11 februari
15.00 - 16.00 uur
Louisestraat

Elke
maandagmorgen
11.00 - 13.00 uur
Wilderinksplein 6

Woensdag
11 februari
16.15 - 17.15 uur
Weustinkplantsoen

Woensdag
2 februari
15.30 - 16.30 uur
Wilderinksplein 6

Woensdag
2 februari
14.15 - 15.15 uur
Daltonschool
Hengelo Zuid
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Zaterdag
22 januari
11.00 - 13.00 uur
Winkelcentrum
Agathaplein

www.hengelo.nl/aardgasvrij

Welke alternatieven voor aardgas zijn er nog meer die
(op den duur) geschikt zijn voor de Nijverheid?
• Waterstof:
Waterstof kan aardgas vervangen. Daarbij kan mogelijk het bestaande aardgasnetwerk gebruikt worden.
Waterstof komt niet voor in de natuur. Het moet dus gemaakt worden. Het kost veel energie om waterstof te maken. Dat kan met fossiele brandstof (grijze waterstof), maar ook met wind- of zonne-energie
(groene waterstof). De komende 15 jaar komt geen waterstof beschikbaar voor de gebouwde omgeving,
zoals de Nijverheid. Groene waterstof wordt in Nederland niet tot nauwelijks geproduceerd.

• Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een elektrische warmtepomp die wordt ondersteund door een cv-ketel
die op aardgas wordt gestookt. De warmtepomp produceert warmte. De cv-ketel springt bij op die
momenten dat het zo koud is dat de warmtepomp het niet meer aankan. Ook maakt de cv-ketel
warm tapwater. De hybride warmtepomp blijft nog vele jaren gebruik maken van aardgas. Als er geen
aardgas meer is, moeten er daarom opnieuw aanpassingen aan de woningen plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat om dit aardgas in de toekomst te vervangen door een duurzaam gas zoals biogas of
waterstof, maar dat is de komende 15 jaar niet beschikbaar.

• Elektrische warmtepomp
Een elektrische of all-electric warmtepomp werkt hetzelfde als een hybride warmtepomp met het
verschil dat er bij de all-electric variant geen gasketel meer aanwezig is. Het huis wordt volledig met
elektriciteit verwarmd. Er is dus veel stroom nodig. Omdat deze variant werkt op een lage temperatuur
moet het huis zeer goed geïsoleerd zijn. Dat is voor de meeste huizen in de Nijverheid niet haalbaar,
maar voor sommige huizen in ’t Genseler wel. Vaak zie je de all-electric variant in combinatie met zonnepanelen, omdat een warmtepomp veel stroom verbruikt.

Isoleren en besparen; hoe doet u dat?
Stijgende aardgasprijzen, een hogere energierekening; het is de laatste
tijd veel in het nieuws. Met de winter
voor de deur is het NU de goede tijd
om uw woning te isoleren en om
minder energie te gebruiken. Maar
hoe? Neem stap voor stap slimme
maatregelen die direct zorgen voor
een comfortabeler huis en lagere
energiekosten.
De komende periode gaan gemeente
en Welbions u helpen en ondersteunen bij het verduurzamen van uw

Meer weten en advies over isoleren en
besparen?
www.hengelo.nl/energieloket

huis. U bent van harte welkom bij de
energiebus in uw buurt. Maar u kunt
ook het inloophuis aan het Wilderinksplein bezoeken. Daar zijn experts
aanwezig die u bijvoorbeeld kunnen
helpen bij uw vragen over isolatie en
hoe u subsidie kunt aanvragen. Ook
komen kleine maatregelen zoals
tochtstrips en radiatorfolie aan bod
en gaan we op zoek naar collectieven: bewoners die per straat, buurt of
wijk gezamenlijke energiebesparende maatregelen willen nemen. Wilt u
weten waar en wanneer u informatie
kunt krijgen? Kijk op de vorige pagina’s wanneer we bij u in de buurt zijn
met de energiebus.

Colofon
Uitgave 7, januari 2022
Meer informatie
• www.hengelo.nl/aardgasvrij
•	duurzaam@hengelo.nl of
klantenservice@welbions.nl
•	14 074 (gemeente hengelo) of
(074) 246 83 00 (Welbions)
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