
Onderzoek wijkwarmte Kerkelanden

Bewonersparticipatie tijdens onderzoek

Inhoudelijk 
1. Voorafgaand, eerste bewonersavonden

2. Participatieladder


• Opzet participatiematrix 

• Uitgevoerde participatiematrix


3. Invloed Corona

4. Aandacht onderzoek in media

5. Huidige bewonersavonden

6. Conclusie opbouw draagvlak in wijk
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1 Bewonersavonden februari

Voorbereiding en uitvoering 
• 3 bewonersavonden


• Contact gemeente (uitnodiging)

• Vooraf informeren - inhoudelijk/ status

• Betrekken bewoners


• Zorgen in de wijk

• Technische, financiele, sociale haalbaarheid

• Avonden > 150 deelnemers 



Onderzoek wijkwarmte Kerkelanden

2 Participatieladder
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2 Opzet Participatiematrix

1e
bewoners 
avonden

2e
bewoners 
avonden

Lezing Grootouders Klimaat

Klankbordgroepen (KBG)

Energieloket

Film

Informatiemarkt

voorbe-
reiding en 
informatie

rapport en
overleg/
vervolg
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2 Uitgevoerde Participatiematrix

1e
bewoners 
avonden
3x - > 150 
bewoners

2e
bewoners 
avonden
2x - > 70 
links

Lezing - uitgesteld en online - 
ong 15/ 20 links

KBG 7x - gem. 7 bewoners
Initiatief Ver-KEN ontstaan

Energieloket - 1x pwk   

Infomarkt Isoleren - ism EV/ 
HilverZon + Ver-KEN - 45

Energieworkshop Vrouwen 
Niet-Westerse achtergrond - 6 / 1

voorbe-
reiding en 
informatie

rapport en
overleg/
vervolg

* Film - vanaf gezien - KBG
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3 Invloed Corona

• Energieloket 

           - gestart maart in WC KKL - online - De Koepel - online


• Doelgroep 

           - 34% ouder dan 65 jaar 

           - kwetsbaar, Corona directe invloed

           - lezing ‘Grootouders voor het Klimaat’ online

                  - ouderen haken moeilijker aan
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4 Aandacht voor onderzoek in media 

In- en externe media 
• Via site HET en via mail


• verslagen bewonersavonden, uitnodigingen 

• maandelijkse nieuwsbrief HET


• Uitnodiging lezing ‘Klimaat en oplossingen’

• Collectieve inkoopactie, energieloket  etc


• Externe media voor aankondigingen/verslag acties

• Advertentie G&E - uitnodiging feb avonden

• Artikel G&E - Informatiemarkt Isoleren

• Eventbord gemeente ‘collectieve inkoopactie 

Isoleren’

• Maandelijkse Nieuwsbrief Aardgasvrij - gemeente
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5 Huidige bewonersavonden

Verspreiding 
• Door vrijwilligers uit de wijk 


           - 1e ronde apart bedrijf / flyeren in WC KKL 

           - leden klankbordgroep en andere betrokkenen via HET


Doel 
• Informeren én ophalen


   - 2 avonden online, gem. 2 x 35/40 links

           - verlies door Corona

           - door vragen/poll willen we peilen hoe wijk tegen warmtenet aankijkt
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6 Conclusie opbouw draagvlak in wijk

1. Deel wijk geïnformeerd 
• Informeren: schriftelijk/ flyer/ media

• Intensief: bewonersavonden, klankbordgroep, sessies 

2. Meningen gepolst 
• Klankbordgroep en feedback over ideeën  
• Peiling reacties avonden

• Schriftelijke reacties/mails, gesprekken 

3. Opbouw bewonersinitiatief  
• Start Ver-KEN


• Kerkelanden Energie Neutraal



Presentatie Haalbaarheidsonderzoek 3 en 7 december 20 

Aanbod deelname bewonersavond

Voucher € 65 
• Cadeaubon gemeente (RRE regeling) 


           - los aan te vragen via HET

           - of in combinatie met gratis energiecoachgesprek


• Aanmelden?

   - stuur mail naar kerkelanden@hetcooperatie.nl 


           - met naam, adresgegevens 

           - of meld u direct aan via

              https://www.hetcooperatie.nl/aanmelden-advies/


mailto:kerkelanden@hetcooperatie.nl
https://www.hetcooperatie.nl/aanmelden-advies/

