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Maandag 11 juli 2022 vond de kennismakingsbijeenkomst voor het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij 

De Vergert plaats. Maar liefst 45 inwoners uit de wijk hadden zich aangemeld voor deze 

kennismakingsbijeenkomst.  

 

De gemeenteraad van Duiven heeft in 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. De inwoners die op 

11 juli aanwezig waren, hebben in de online vragenlijst van april 2022 aangegeven graag actief 

betrokken te willen zijn bij het proces om samen een plan voor de wijk maken.  

 

In oktober 2022 wordt een startbijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners van de wijk. Deze 

bijeenkomst wordt georganiseerd door de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. 

 

Welkom 

Wethouder Gemma Tiedink heeft iedereen welkom geheten. Hierna heeft het projectteam van het 

Wijkuitvoeringsplan De Vergert (WUP De Vergert) zich gepresenteerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De plannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectleider Tim Kleingeld heeft een presentatie gegeven aan de hand van een PowerPoint. Deze 

PowerPoint is aan dit verslag als bijlage toegevoegd.  

 

Vanuit de gemeente Duiven is nagedacht over welke stappen nodig zijn om met de Vergert te 

kunnen overschakelen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Hoe we dit gaan doen, willen we 

graag samen met de inwoners van de wijk De Vergert onderzoeken. Er is een eerste opzet 

gepresenteerd van de stappen van het proces om tot een aardgasvrije wijk te komen.  

 

Om tot een aardgasvrije wijk te komen, worden er 4 fases benoemd. Dit is het plaatje zoals de 

projectgroep nu voor ogen heeft, maar hier gaan we flexibel mee om. Stel dat de inwoners van de 

wijk van mening zijn dat er stappen tussen moeten, dan kunnen die worden toegevoegd.  

 

Kennismaking met de inwoners De Vergert 

Doormiddel van Mentimeter is er met de aanwezige inwoners kennisgemaakt. Er zijn diverse vragen 

gesteld, waarop de inwoners via een website met hun telefoon antwoord konden geven. De 

antwoorden werden op een groot scherm weergegeven. Ondertussen werd een groene kubus met 

microfoon de zaal in gegooid. Degene die deze ving kon antwoord geven op wat hij/zij had ingevuld 

en waarom.  

 

De vragen die zijn gesteld en de antwoorden die werden gegeven: 

 

1. Waarom wilt u actief betrokken worden bij dit proces?: 

Antwoorden: belang, interesse, inspraak, niet laten overkomen, nieuwsgierig, ik wil goed 

geïnformeerd worden en ik wil graag weten wat er gaat gebeuren. Vindt duurzaamheid 

belangrijk, uit zorgen, wil graag meedenken, kennis inbreng, iets voor de wijk doen. Interesse 

in duurzaamheid, ik vind het belangrijk om mijn woning te verduurzamen en 

toekomstbestendig te maken. Wat gaan het kosten, ideeën aanbrengen, meesturen in de 

juiste keuze, alternatieven echt onderzoeken, het gaat om mijn woning en leefomgeving. 

Omdat de plannen je als bewoner direct raken en je daardoor invloed hebt op.   

 

 

 

 



2. Heeft u gebruik gemaakt van een (gratis) energiecoach?  

• Ja: 6 mensen 

• Nee: 22 mensen   

• Ik wist niet dat dit kon: 11 mensen 

 

De gemeente Duiven heeft nu 3 jaar energiecoaches. Deze helpen inwoners middels een gratis één-

op-één gesprek over hoe je energie kunt besparen. Een gesprek kan aangevraagd worden via de 

website https://samen1nergie.nl/energie-coaches/ 

 

3. Hoe belangrijk vindt u de volgende redenen om te verduurzamen?  

Mag nummeren van 1 tot 5, waarbij 1 de belangrijkste is en 5 minst belangrijke.  

   

Resultaat: 

1. Een gezonde wereld 

2. Toekomst van mijn (klein)kinderen 

3. Financiële verbetering 

4. Onafhankelijk zijn van andere landen 

5. Omdat ik verplicht word 

 

PAUZE 

 

Inschrijven werkgroepen/tafels 

Na de pauze konden de inwoners zich inschrijven voor een werkgroep waar ze een bijdrage aan 

wilden leveren. Thema’s zijn: 

1. Techniek  

Onder leiding van Jerry Pieters. 

Werkgroep richt zich op de alternatieven voor aardgas in de wijk De Vergert. Hier wordt 

samen met de inwoners naar gekeken. Deze tafel bepaald veel voor de andere onderwerpen.  

 

2. Energiecoaches 

Onder leiding van Amber Koertshuis en David Bouwman (energiecoach). 

Op zoek naar inwoners die het leuk vinden om als energiecoach buurtbewoners te helpen bij 

energiebesparing. De gemeente heeft 14 energiecoaches, waarvan er maar 1 uit De Vergert 

komt. Willen er graag 1 of 2 erbij. De aangemelde inwoners krijgen een cursus. In september 

2022 start een nieuwe cursus. Tijdsinvestering: max. 1 keer in de 2 weken een afspraak.  

Inwoners konden zich bij deze thematafel ook aanmelden voor een energiecoachgesprek.  

 

3. Inschrijven voorbeeldwoning 

Onder leiding van Iris Epping. 

In oktober/november 2022 komt er vanuit het Regionaal Energie Loket (REL) een buurtactie. 

Inwoners konden zich inschrijven voor een voorbeeldwoning. Doel is om voor de meest 

voorkomende woningen een voorbeeldwoning te hebben, die vervolgens wordt 

geanalyseerd: welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen, hoeveel 

geld kan er worden bespaard etc.  We hebben veel inschrijvingen ontvangen. Fijn dat er veel 

enthousiasme en animo voor was. Inmiddels hebben we naar de lijst gekeken en de meest 

voorkomende woningen in de Vergert Oost zijn vertegenwoordigd in deze lijst, daardoor 

komt er geen extra oproep in de startwijk voor voorbeeldwoningen.  

https://samen1nergie.nl/energie-coaches/


4. Communicatie  

Onder leiding van Elisabeth Sohl. 

Werkgroep richt zich op het informeren van alle inwoners in De Vergert, zodat zij goed 

blijven aangehaakt bij het Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij De Vergert. Daarbij kun je denken 

aan beheren/opzetten van een Facebookpagina, WhatsApp groep, inrichting website 

Samen1Nergie, opstellen van brieven etc.  

 

5. Financiën 

Onder leiding van Ronald Baltussen. 

Op zoek naar inwoners die mee willen denken in het financiële plaatje: welke 

financieringsmogelijkheden zij er, welke subsidies, kosten etc.  

  

6. Activiteiten/evenementen 

Onder leiding van Tim Kleingeld en Erik Mulder Smit. 

In oktober 2022 wil de projectgroep samen met inwoners een kick off organiseren in De 

Vergert. Zij zoeken naar mensen die dat samen willen doen, waarbij o.a. wordt gekeken naar 

wat en hoe er wordt gepresenteerd. Deze werkgroep zal op korte termijn al samen komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 

Er hebben zich bij iedere thematafel inwoners gemeld om in de toekomst mee te gaan denken voor 

het desbetreffende thema, met als uiteindelijk doel een bijdrage te kunnen leveren aan het 

aardgasvrij maken van de wijk De Vergert.  

 


