
OVERZICHT VRAGEN EN ANTWOORDEN TIJDENS BUURTPANEL PROGRAMMA 

AARDGASVRIJE WIJK VLISSINGEN 24 JANUARI 2022  

VRAGEN TIJDENS PRESENTATIE 

1. Vraag bewoner: Oudste bewoner (grootmoeder) woont in koopwoning in Jan van 

Goyenlaan. Ze gaat niets aan het huis doen. Hoe gaat dat in zijn werk als er 

werkzaamheden zijn? Moeten wij hier verplicht aan meewerken of hebben we 

keuze? 

Antwoord gemeente: Bij de particuliere koopwoningen beslissen de eigenaren zelf. 

Wij doen een aanbod maar kunnen en willen nergens toe dwingen.  

2. Vraag Bewoner: vanuit Rijksoverheid ben ik niet verplicht tot 2050 mijn woning 

gasvrij te maken. Als de gemeente het gas weghaalt is dat niet mijn probleem. Dan 

moet de gemeente een andere oplossing bieden.  

Vraag voorzitter: Sta je er positief of negatief tegenover? 

Antwoord bewoner: op dit moment heb ik geen zicht op wat er precies gaat 

gebeuren. Er is nog geen concreet plan. En wat worden de kosten? Er zijn veel 

verschillende mogelijkheden maar geen duidelijkheid. 

Antwoord voorzitter: Het is een uitwerkingsproces waar gaandeweg steeds meer 

duidelijk wordt. Nieuwe informatie zorgt voor duidelijkheid waarop besluiten 

genomen kunnen worden.  

Aanvullende opmerking gemeente: Zo ver zijn we ook nog niet. We willen de 

komende tijd gebruiken om meer duidelijkheid te creëren. Als we een completer 

beeld hebben, gaan we samen met woningeigenaren in de praat- en doetafels in 

gesprek. Een eigenaar bepaalt zelf wat er met zijn / haar huis gebeurt. We willen de 

eigenaren bijstaan en helpen om de overstap te maken.  

3. Vraag bewoner: we zijn vandaag met weinig vertegenwoordigers op een bestand van 

600 woningen. Dat baart mij zorgen, want ik hoop op een zo groot mogelijke 

deelname. Er gaat zoveel gebeuren en we hebben draagvlak nodig. Hoe kunnen we 

de betrokkenheid onder buurtbewoners vergroten? 

Antwoord gemeente: Bij het eerste buurtpanel waren meer bewoners aanwezig. 

Omdat het dit keer digitaal is, kan het aantal aanwezigen minder zijn. Maar, we zijn 

het met u eens. Daarom geven we, met de presentatie over onder andere de praat- 

en doetafel, toelichting over de manier waarop we denken meer betrokkenheid en 

aansluiting te krijgen. Het fijn te horen dat onze nieuwsbrieven al een deel van de 

mensen bereiken.  

4. Vraag voorzitter (tijdens presentatie): buurtpanel is permanent aanwezig. Klopt het 

dat de Praat- en doe-tafels tijdelijk oppoppen en weer uitdoven? 
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Antwoord gemeente: Dat klopt. Want niet alle woningen worden tegelijk aangepakt. 

Als we in een bepaald deelgebied beginnen, start een specifieke praat en doetafel. 

Na afronding heeft het daar geen doel meer en stopt die praat- en doetafel.  

 

5. Vraag voorzitter: Kunnen mensen zich hiervoor aanmelden? 

Antwoord gemeente: Jazeker, aanmelden kan wanneer we weten waar we aan de 

slag gaan. We nodigen bewoners actief uit en hopen dat de aanwezigen vanavond 

ook andere bewoners willen betrekken in het gehele proces. Kopers staat het 

natuurlijk vrij om eerder al iets te doen. Zij hoeven niet te wachten. 

 

6. Vraag bewoner: Staat of valt de opzet bij participatie en bewonersgroepen? Los van 

het overzicht in de presentatie bestaat ook participatie en betrokkenheid. Als deze 

trein gaat rijden komt er niets uit als er maar twee of drie betrokkenen zijn. Juist nu 

er nog heel veel onbekend is, zouden meer mensen betrokken moeten willen zijn.  

Vraag gemeente: Die zorg delen we. Heb je een tip hoe we meer mensen kunnen 

informeren en vervolgens zullen aansluiten? 

Antwoord bewoner: Het valt tegen dat er nu maar zo weinig aanwezig zijn. Ik heb al 

veel mensen gesproken uit de wijk en gevraagd naar hun betrokkenheid. Eigenaren 

van koopwoningen denken al vanuit een bepaald beeld en voelen zich niet echt 

betrokken. Maar we hebben elkaar nodig om vragen te stellen. Het is een gemiste 

kans voor bewoners dat er nu maar een aantal zijn. 

Antwoord gemeente: We begrijpen de opmerkingen en weten uit ervaring dat 

mensen het best lastig vinden om digitaal aan te haken. Zeker omdat het gemakkelijk 

is om op het laatste moment toch niet in te loggen. Zodra we fysiek kunnen 

afspreken, verwachten we meer belangstelling. 

Oproep bewoner: Laten we met elkaar volgen hoe het gaat met de deelname. 

Aanvulling bewoner: Ik weet uit ervaring dat het in het begin nog niet zoveel 

uitmaakt. Mensen reageren pas als het concreet wordt. Blijf vooral nieuwsbrieven 

sturen, zodat mensen toch geïnformeerd worden. Dan maakt het makkelijker om op 

het juiste moment te zeggen: we moeten nu actie ondernemen. 

Oproep voorzitter: betrek iedereen zoveel mogelijk bij dit proces. 

Aanvulling l’ escaut woonservice: we blijven informeren ook al komen er niet zoveel 

mensen naar het buurtpanel op dit moment. 

7. Vraag bewoner: ik krijg idee dat gemeente en l’escaut woonservice meer weten dan 

dat wij. Er wordt helemaal niet gesproken over wát we gaan doen. Maar het gaat wel 

al over de planning. Begrijp ik dat goed? 

Antwoord gemeente: We werken ernaar toe dat een aantal zaken op een bepaald 

moment samenkomt. Wat moet er in de verschillende huizen gebeuren? Wat kunnen 

we betalen van de Rijksbijdrage die mogelijk ontvangen? Dat zijn allemaal vragen 
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waar we nu nog geen antwoord op hebben. Daarbij beslist de gemeente niet alles 

zelf. We hebben wel de regie. Dat betekent dat we een grove planning willen hebben 

maar die is zeker niet in beton gegoten.  

Vervolgvraag Bewoner: Er is dus nog geen beslissing over wat, maar er is wel een 

route? 

Vervolgantwoord gemeente: Er is globaal onderzoek gedaan om de subsidieaanvraag 

te kunnen indienen. Ook naar de manier waarop we willen komen tot pakketten van 

isolatiemaatregelen. Daaraan gekoppeld zit een eerste ruwe begroting. Dat betekent 

dat we beeld hebben bij wat de eigenaren kan helpen in het proces. Niet dat alles al 

geregeld is. We werken ernaar toe dat we verschillende opties aan u kunnen 

voorleggen en bespreken isolatie, warmte, subsidie of een lening in de praat- en 

doetafels. Die informatie helpt de eigenaren waarna ze beslissen of ze gebruikmaken 

van een aanbod of niet. Wij helpen en begeleiden daarin.  

8. Vraag bewoner: Het verhaal over het warmtenet is behoorlijk ingewikkeld en er moet 

nog veel voor gebeuren. Wat voor type warmtenet komt er in de buurt?  

 

Antwoord gemeente: We hebben een eerste denkrichting. Voor de subsidieaanvraag 

moest worden aangegeven hoe we denken de wijk van een alternatieve vorm van 

warmte te voorzien. We denken aan een warmtenet en gaan daar verder onderzoek 

naar doen. Bij dat onderzoek komt veel kijken en dat zal naar verwachting een half 

jaar tot een jaar duren.  

Aanvullende antwoord l’ escaut woonservice: een lokaal warmtenet is een idee. Het 

is een onderzoeksrichting. 

Aanvullend antwoord gemeente: We denken in die richting omdat het selectiegebied 

volgens de Transitievisie Warmte geschikt is voor warmtelevering. Als verder 

onderzoek dit ook laat zien zouden de huurwoningen van l’escaut woonservice 

aangesloten kunnen worden. Eigenaren van koopwoningen beslissen zelf.  

Opmerking bewoner: Kopers moeten inderdaad eigen keuze kunnen maken. Een 

eigenaar wil zelf bepalen op basis van alle informatie en wil niet ‘gedwongen’ om 

aangesloten te worden op een warmtenet. 

9. Vraag bewoner: Over isoleren gesproken, wij hebben de energiescan gedaan. Wij zijn 

goed geïsoleerd. Tot welk niveau wil je extra isoleren?  

Antwoord gemeente: Het ligt aan de waarde van isolatie. Heb je een woning met 

Energielabel C dan is 70 graden genoeg. Heeft een woning Energielabel A dan is 55 

graden voldoende. In de praat- en doetafels bespreken we ook dit met de eigenaren. 

We bekijken samen wat voor uw huis nodig is. De eigenaar beslist.  

10. Vraag bewoner: zijn er al leveranciers op het oog? 

Antwoord gemeente: Nee, er zijn nog geen contracten met marktpartijen. Daar gaat 

onderzoek aan vooraf en zover zijn we nog niet.  
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11. Vraag bewoner: Met warmteopslag breng je warmte in de aarde die je er later uit wil 

halen. Hoe werkt dat in de zomer? En de radiatoren moet niet alleen vergroot 

worden maar er moet ook meer water door de radiator, moeten de leidingen dan 

ook vergroot?  

Antwoord gemeente: Bij warmte / koude opslag sla je warmte op en komt koude 

terug. Een warmtepomp zorgt ervoor dat er warm water uit de bron wordt 

aangeleverd en dat gaat dan weer afgekoeld naar de opslag. We leggen dat in een 

later stadium graag uitgebreid uit.  

12. Vraag bewoner: CV leidingen moeten mogelijk vervangen worden. Leidingen 

vervangen is kostbaar. Wie gaat dat betalen?  

 

Antwoord gemeente: Hier is in de subsidieaanvraag aan het Rijk rekening mee 

gehouden. 

 

13. Vraag bewoner: Wat zijn de isolatiecriteria? 

 

Antwoord gemeente: Er wordt, voor degenen die dat willen, van ieder koophuis op 

een later moment een energiescan gemaakt. Een huis dat na 1995 is gebouwd heeft 

al goede isolatie. Die hoeven dus niet na geïsoleerd te worden. Die woningen krijgen 

een ander aanbod dan bijvoorbeeld woningen uit eerdere bouwperiodes. Dit kan per 

woning verschillen, het is afhankelijk van de mate van na-isolatie.  

 

14. Vraag bewoner: onze huurhuizen zijn als eerste aan de beurt. Is er een idee wanneer 

dat gaat gebeuren. De vraag is eigenlijk: niet beter slopen en nieuw bouwen? 

Antwoord l’escaut woonservice: We zijn volop bezig met voorbereidende 

onderzoeken en communiceren daarna snel. Als we starten na de formele 

subsidietoekenning, komt er ook een praat en doetafel.  

15. Vraag bewoner: is er al een globale berekening over de investeringskosten per 

woning? 

Antwoord gemeente: Voor de Programma Aardgasvrije Wijk-subsidieaanvraag 

hebben we voor zes verschillende woningtypes (huur/koop, laag/hoogbouw, 

bouwperiode etc) een eerste globale berekening gemaakt. Na de subsidietoekenning 

komen we daarop terug met de bewoners die in dat betreffende deelgebied wonen. 

Dit doen we via de betreffende praat- en doetafels. Daarna leggen we de 

verschillende opties voor zodat er keuzemogelijkheden zijn. De bedoeling is dan 

maatregelpakketten per gebied te bespreken en dit per woning te bekijken. 

16. Vraag bewoner: Mijn woning verschilt van alle andere woningen in het gebied. In 

hoeverre is er een mogelijkheid van individueel advies op mijn woning? 

Antwoord gemeente: Er wordt maatwerk geboden voor uitzonderlijke woningen.  
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17. Vraag bewoner: De landelijke ISDE-subsidieregeling vereist dat er minimaal twee 

isolatie maatregelen getroffen worden. Er zijn veel huizen die wellicht niet aan de 

combinatie van twee kunnen komen.  

Antwoord gemeente: Daar is de PAW-subsidie (Rijksbijdrage) voor beschikbaar. Dat 

zoeken we samen met u verder uit in de praat- en doetafels.  

18. Vraag bewoner: Waar kunnen we dat terug lezen? 

Antwoord gemeente: Dat staat nog nergens. Dat komt omdat we alles aan het 

voorbereiden zijn. We zitten in de voorfase van het proces en willen u nu informeren 

waar we samen voor staan en hoe we kunnen helpen als het concreter wordt. Als de 

Rijksbijdrage is toegekend, praten we daarover verder in de afzonderlijke praat- en 

doetafels.  

 

VRAGEN UIT DE CHAT 

 
1. Vraag bewoner: Kan er in het verslag meegenomen worden wanneer er geïsoleerd 

moet worden? Ons huis is van 2001 en behoorlijk goed geïsoleerd dus ik vraag me af 
wat de criteria zijn. 

 
Antwoord gemeente: er zullen straks energiescans van alle koopwoningen worden 
opgesteld, als de eigenaren dit wensen.  

 
2. Vraag bewoner: wat zijn de rd (of rc; red.) waardes die nodig zijn? 

 
Antwoord gemeente: In de energiescan van de individuele woningen wordt dat 
vermeld.  

 
3. Vraag bewoner: is het mogelijk om bij de sheet met de isolatie vormen de minimale 

isolatie waardes erbij te zetten? 
 

 Antwoord gemeente: Nee, dat is in dit voorstadium helaas nog niet mogelijk. Een 
totaalplaatje is nodig. Een energiescan helpt daarbij. Daarom bieden we dit aan.  

 
 




