
 

Samenvatting aanvraag Rijksbijdrage Programma aardgasvrije wijken 

Eind oktober 2021 heeft de gemeente Vlissingen een aanvraag ingediend om een rijksbijdrage van 

vier miljoen euro te ontvangen voor het aardgasvrij(klaar) maken van een deelgebied in onze 

gemeente. Het gaat om het Middengebied van Vlissingen in de CBS-wijken Hercules Segherslaan en 

Bloemenbuurt Oost. Dit gebied is net na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De meeste woningen 

dateren uit de periode van 1945 tot 1960. Enkele complexen zijn tussen 1995 en 2015 gebouwd. De 

contouren van dit selectiegebied zijn aangegeven in de afbeelding hierboven. De aanvraag omvat 

het aardgasvrij maken van ruim 600 koop- en huurwoningen (van l’escaut woonservice). Het komt 

voort uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen dat dient als vereffening voor het niet doorgaan 

van de marinierskazerne naar Vlissingen. Als de Rijksbijdrage wordt toegekend, is er extra 

financiële steun om het selectiegebied aardgasvrij te maken.  

Hoe verder na toekenning Rijksbijdrage 

Na de toekenning van de Rijksbijdrage zet de gemeente Vlissingen samen met bewoners van het 

selectiegebied een volgende stap in het aardgasvrij maken van hun wijk. We kijken samen in welke 

mate de bewoners in het energietransitieproces betrokken kunnen en willen worden. We leggen 

daarbij de focus op lokale behoeftes en hoe de bewoners een veiliger en comfortabeler huis in en 

een prettigere leefomgeving kunnen krijgen.  

Plan van aanpak 

Het selectiegebied is vrij groot en verschilt in leeftijd, isolatiegraad, karakter en koop of huur. Om het 

overzichtelijk te houden is het gebied verdeeld in zes deelgebieden. Per deelgebied wordt samen 

met de bewoners een aanpak op maat ontwikkeld. Als het gaat om een mogelijk alternatief voor 

aardgas voor het gehele selectiegebied, is een lokaal warmtenet een denkrichting. Zo’n warmtenet 

bestaat uit een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme 

water komt van een warmtebron in de buurt en wordt gebruikt om huizen te verwarmen en van 

warm tapwater te voorzien. Zo’n net wordt volgens zeer strenge kwaliteitseisen aangelegd. Grondig 

onderzoek moet uitwijzen of een warmtenet de meest geschikte oplossing voor het selectiegebied is. 

Voor het warmtenet is een eerste globale business case opgesteld. Hierin staat omschreven wat de 

kosten en opbrengsten zijn. Uitgebreid vervolgonderzoek brengt de verschillende beslissingscriteria, 

het verwachte rendement, de toegevoegde waarde en de eventuele risico’s nauwgezet in beeld.  

 



Communicatie en participatie 

Het communicatie- en participatietraject is tijdens het opstellen van de aanvraag voor de 

Rijksbijdrage Programma aardgasvrije wijken gestart en loopt door in de tussenliggende periode van 

indiening tot de toekenning. Naar verwachting is dit maart 2022. Daarna wordt het uitvoeringstraject 

gedurende de hele projectperiode tot en met 2030 (acht jaar) voortgezet. De gemeente Vlissingen en 

l’escaut trekken gedurende de projectperiode intensief samen op in de communicatie en participatie. 

De gemeente heeft de regie. Dat houdt in dat ze overkoepelend coördinator is van de gezamenlijke 

communicatie-, participatie- en renovatie activiteiten.  Ze ondersteunt de betrokken partijen bij de 

bijdragen die ze moeten leveren en zorgt ervoor dat partijen gezamenlijk en op tijd de voorziene 

resultaten bereiken. Een Buurtpanel, met eigenaren en huurders uit het hele selectiegebied, is in het 

voortraject opgericht en van start gegaan. De buurtorganisaties die actief zijn in het selectiegebied 

zijn uitgenodigd om ook zitting te nemen in dit Buurtpanel. Dit zijn onder andere vertegenwoordigers 

van de moskee, Welzijnsorganisatie Stichting Roat, scholen, sociale partners, kringloopwinkel en de 

wijkpolitie. Een onafhankelijk Buurtpanelvoorzitter onderzoekt samen met hen waar wensen in de 

leefomgeving slim gekoppeld kunnen worden aan de uitvoeringswerkzaamheden. Vanuit het 

gemeentelijke sociaal domein worden wijkteams opgericht. Het Vrijwilligerspunt Vlissingen maakt 

hier deel van uit. In dit Vrijwilligerspunt huizen verschillende disciplines. Het is een kenniscentrum, 

uitzend- en adviesbureau en er werken deskundigen die zich bezighouden met vrijwilligerswerk. Het 

Vrijwilligerspunt heeft ervaring in het organiseren van bijeenkomsten over bijvoorbeeld 

(gezins)begeleiding, subsidies en financiën. Samenwerking met hen zoeken we actief op. 

Geïnteresseerde bewoners kunnen, met de hulp van Energiek Zeeland, opgeleid worden tot 

energiecoach.  

Verbinden en versterken 

Door slimme koppelingen te maken met wensen en opgaven die in het selectiegebied leven, 

verbetert de leefomgeving van de bewoners. Een algemene wijkanalyse is om die reden opgevraagd. 

Gekeken wordt naar wat er speelt, actueel is en aan de opgave om het selectiegebied 

aardgasvrij(klaar) te maken verbonden kan worden. Daarmee bedienen we de wijk beter en krijgt de 

energietransitie een grote kans van slagen.  

Hieronder zijn de opgaven op een rij gezet: 

• Gezondheid 

• Werkgelegenheid 

• Krimp en vergrijzing 

• Veiligheid en overlast 

• Sociale cohesie en eenzaamheid 

• Armoede en schuldenproblematiek 

• Klimaatadaptatie 

 Infrastructuur 

Samenwerkingen 

De gemeente Vlissingen en l’esaut werken met de bewoners samen voor het project ‘Vlissingen op 

weg naar aardgasvrij’. De rol van de gemeente is regie houden in het wijkgericht en volgens plan 

verduurzamen en aardgasvrij maken de gebouwde omgeving. Om dat te kunnen doen is een 

Transitievisie warmte opgesteld en op 9 december 2021 vastgesteld. l’escaut is als verhuurder van 

veel huizen en flats in het selectiegebied nauw betrokken en verantwoordelijk voor de benodigde 

(renovatie)werkzaamheden. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst bevestigt de 

gezamenlijke aanpak en uitvoering.  



Overige meewerkende organisaties 

Om het selectiegebied volledig aardgasvrij(klaar) te kunnen maken moet er veel gebeuren. Daarom 

hebben we voor een aantal taken ook samenwerking gezocht met relevante deskundigen in Zeeland. 

Onder andere met Energiek Zeeland. Dat is een Zeeuws sociaal platform dat voor particuliere 

woningen invulling geeft aan het doel ‘Zeeland energieneutraal in 2045’. Daarnaast met de 

netbeheerder van Zeeland, Enduris. NetVerder helpt bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden 

van nieuwe energievormen en –dragers. Zeeuwind maakt als professionele coöperatie voor 

duurzame energie ook deel uit van de samenwerking. Provincie Zeeland neemt samen met 

Hogeschool Zeeland een monitorende functie op zich.  

 


