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NIEUWSBRIEF
TERUGBLIK GESLAAGDE
KICK-OFF 16 OKTOBER
Vergert oost (Zadelmakerstraat, Touwslager-

straat, Gildedreef, Looierstraat, Kuiperstraat 

en de Weverstraat) stapt over van aardgas 

naar een duurzamer alternatief.

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van de informa-
tie van de kick-off op 16 oktober, antwoorden op de vragen die 
toen zijn ingediend en een leuke puzzel waarmee u ook nog een 
prijs kunt winnen. 

De komende tijd zult u met enige regelmaat een nieuwsbrief 
zoals deze ontvangen. 
Zo houden we elkaar op de hoogte over de ontwikkelingen 
richting de Vergert Aardgasvrij.

16 Oktober was het zo ver: de 
kick-off bijeenkomst van De 
Vergert Aardgasvrij! De grote 
opkomst (300 bezoekers, on-
geveer 175 huishoudens) laat 
wel zien dat het thema speelt 
in de wijk en dat de bewoners 
al bezig zijn met de alterna-
tieven om in de toekomst hun 
huis duurzaam te verwarmen.

WAT GAAN WE 
DOEN? 
De komende jaren gaan we 
samen aan de slag om in de 

wijk de Vergert (oost) over 
te stappen van aardgas naar 
een duurzaam alternatief. 
Dit doen we met de bewoners 
van de Zadelmakerstraat, 
Touwslagerstraat, Gildedreef, 
Looierstraat, Kuiperstraat en 
de Weverstraat. 

PROCES
Het plaatje van het proces om 
tot een aardgasvrije wijk te  
komen, is gepresenteerd tij-
dens de kick-off bijeenkomst 
op 16 oktober 2022. Het 
streven is om in 2030 over te 
stappen omdat dan ook de 
riolering wordt vervangen. 

OOK AANSLUITEN BIJ ONZE 
WERKGROEPEN?
Onderzoek de alternatieven voor aardgas, 

denk mee over subsidies en financiering, help 

klussen en houd wijkgenoten op de hoogte.

MAAK EEN AFSPRAAK MET 
EEN ENERGIECOACH
Energiecoaches zijn vrijwilligers die gratis 

bij u thuis komen om advies te geven over 

energiebesparing.
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Op deze manier is er maar één 
keer overlast in de wijk als we 
ook voor aardgasvrij aanpas-
singen moeten doen aan ka-
bels en leidingen in de grond. 
De komende jaren zijn daar 
een aantal stappen voor nodig. 
Deze stappen worden weerge-
geven in het overzicht op de 
achterzijde.

De werkgroepen spelen een 
belangrijke rol bij het uitwer-
ken van de verschillende stap-
pen. Bijvoorbeeld door alle 
inwoners van de wijk te infor-
meren, verschillende opties 
te onderzoeken en vergelij-
ken en de kosten te bekijken. 
De werkgroepen bestaan uit 
wijkbewoners aangevuld met 
medewerkers van de gemeen-
te en eventueel inhoudsdes-
kundigen. Meer informatie 
over de werkgroepen en hoe u 

zich hiervoor kunt aanmelden, 
vindt u op pagina 2.

We maken de komende jaren 
drie documenten die steeds 
duidelijker antwoord geven op 
de vraag welk alternatief voor 
aardgas bij de verschillende 
woningen in de wijk past. De 
documenten worden door de 
werkgroepen en gemeente 
gemaakt en voorgelegd aan de 
wijk. Daarna moet de gemeen-
teraad het document vaststel-
len en kunnen we met de vol-
gende fase aan de slag. 

Er zijn 4 verschillende fases 
die doorlopen worden in het 
proces:

• Fase 1 - Warmtevisie: We be-
schrijven hier verschillende 
ontwikkelingen en hoe we 
daarmee omgaan. Ook zetten 

COLOFON

Heeft u algemene vragen 
over duurzaamheid? 

Neem dan contact op met  
Regionaal Energieloket: 

088 525 4110

Heeft u vragen over het 
project De Vergert 

Aardgasvrij? Bel dan met 
projectleider Tim  

Kleingeld: 088 695 3083 
of mail naar 

aardgasvrij@1stroom.nl

Algemene vragen over 
verduurzaming in Duiven  

(en aanmeldingen om 
Energiecoach te worden) 

kunt u sturen naar: 
samen1nergie@1stroom.nl 

Meer informatie over 
project Aardgasvrij: 

https://samen1nergie.nl/
aardgasvrij-wonen/

Vormgeving: Snelle Koppen

PUZZEL

Heeft u de kick-off bijeenkomst gemist maar 
wilt u wel zo’n lekker warme plaid? Los dan 
deze puzzel op en stuur het antwoord naar: 
aardgasvrij@1stroom.nl en maak kans op de 
Vergert aardgasvrij plaid gemaakt van gerecy-
cled plastic.
 
1.  Waarmee isoleer je de kieren bij deuren en 

ramen.
2.  Wat kun je gebruiken i.p.v. een airco.
3.  Welke lampen zijn het goedkoopste in ge-

bruik.

4.  Welke wijk doet mee aan aardgasvrij in  
Duiven.

5.  Waar hang je de was op.
6.  Op welke stand zet je de vaatwasser.
7.  Wat kun je doen bij te veel lucht in de leidin-

gen.
8.  Zorg goed voor ……………….. in de ruimte 

waar je bent.
9.  Wat kun je achter de radiator plaatsen.
10.  Hoe hoog staat de thermostaat bij voorkeur  

overdag.
11.  Hoe lang mag je bij voorkeur onder de douche.
12.  Hoe bespaar je water tijdens het douchen.
ANTWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Plaats een water-
besparende douche   kop

Zet de therm
ostaat één 

graad lager

Zet je vriezer niet 
kouder dan -18°C

Zet de therm
ostaat 

’s nachts op 15°C

Gebruik een radiator
ventilator

Kies de juiste vlam
, en 

doe deksel op de pan

Breng tochtstrips en een 
brievenbusborstel aan

Zet apparaten uit 
(en niet op stand-by)

Koel zuinig en ontdooi 
regelm

atig de koelkast

Vervang een oude 
koelkast of vriezer

Niem
and thuis, zet dan 

de therm
ostaat op 15°C

Gebruik de waterkoker 
zuinig

Houd de radiatoren 
(stof)vrĳ 

Gebruik de ventilator in 
plaats van de airco

Ontlucht radiatoren 
regelm

atig

Zet de vaatwasser op 
eco-stand

Hang je was aan de lĳ n 
(en gebruik geen droger)

Zorg voor goede 
ventilatie

Verwarm
 alleen de 

ruim
te waar je bent

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren

Stel je cv-ketel af 
(of laat het doen)
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Laika zit lekker warm onder de plaid Krummel zit er lekker warmpjes bij

PLAID

De bezoekers van de kick-off op 16 oktober gingen naar huis met een lekker warme plaid gemaakt van gerecyclede PET flessen.  
Met deze plaid op de bank, kan de verwarming weer een graadje lager en bespaart u energie en geld. Ook de huisdieren in de Vergert 
genieten van de warme plaids!

Ook meedoen en meedenken? Aanmelden voor 
een van onze werkgroepen kan altijd!

Activiteiten & Communicatie, Techniek, 
Financiën, Klusgroep

aardgasvrij@1stroom.nl

https://samen1nergie.nl/aardgasvrij-wonen/

TERUGBLIK GESLAAGDE 
KICK-OFF 16 OKTOBER

Projectleider Tim Kleingeld licht toe welke wijken als startwijken 
zijn aangewezen



ALTERNATIEVEN

Waarom wordt er niet gezegd 
‘iedereen gaat op stadsverwar-
ming?’
We hebben eerst gekeken 
naar andere gemeenten in Ne-
derland die al een stapje ver-
der zijn dan wij. Daar hebben 
we van geleerd dat het beter 
is om samen met bewoners te 
bepalen welk alternatief het 
beste past in de wijk.. 

Wat moeten bewoners nu 
doen als hun cv-ketel kapot is? 
Een mogelijke oplossing kan 
zijn om een nieuwe ketel niet 
te kopen maar te huren, met 
het recht om de huurovereen-
komst eerder te beëindigen. 
Wat in uw geval de beste keu-
ze is hangt af van veel zaken. 
Daarom adviseren wij u een 
afspraak te maken met een 
gratis energiecoach voor een 
persoonlijk advies.

Stel ik zeg ‘ik doe niet mee’, kan ik 
dan eigen gasaansluiting houden? 
Dit is helaas niet mogelijk. 
Iedereen in de Vergert moet 
rond 2030 de overstap maken 
naar een duurzaam alterna-
tief. 
Welke alternatieven voor 
aardgas worden onderzocht?
De werkgroep Techniek gaat 
onderzoeken welke alterna-
tieven er allemaal zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een warm-
tenet, aardwarmte, waterstof 
enzovoorts. Nadat alle mo-
gelijkheden op een rijtje zijn 
gezet, worden er enkele alter-
natieven die het meeste kans 
van slagen hebben uitgeko-
zen. Deze alternatieven zullen 
verder worden onderzocht, 
ook op het gebied van kosten 
en besparingen voor de bewo-
ners van de Vergert.

Is er een andere bron dan AVR 
voor warmtenet? 
Er zijn nu veel onderzoeken 
naar innovatieve alternatie-
ven op aardgas, zoals aard-
warmte of eventueel water-
stof. Dit biedt perspectief voor 
de toekomst. Uiteraard wordt 
constant gekeken naar de in-
zetbaarheid van innovaties.

FINANCIËN

Wat zijn de kosten voor het 
alternatief voor aardgas en 
wie gaat dat betalen?
Omdat we samen met de wijk 
nog gaan beslissen welk alter-
natief voor aardgas zal wor-
den toegepast, is het moeilijk 
om nu al een beeld te vormen 
van de kosten van de overstap 
naar een wijk zonder aardgas. 
Veel hangt af van de keuzes 
die bewoners, gemeente maar 
ook eventuele leveranciers 
maken. Ook hangt er veel af 
van het feit of iemand eigenaar 
of huurder is. Betaalbaarheid 

is in ieder geval het uitgangs-
punt. Hiermee bedoelen wij 
dat de totale kosten over een 
langere periode gelijk blijven 
voor de bewoner.

Wie gaat mijn nieuwe kook-
plaat betalen als deze vervan-
gen moet worden?
Wanneer de Vergert over-
stapt van aardgas naar een 
duurzamer alternatief, is 
het ook niet meer mogelijk 
om te koken op een gastoe-
stel. Sommige bewoners van 
de wijk kiezen er daarom al 
eerder voor (bijvoorbeeld 
wanneer het gastoestel aan 
vervanging toe is) om over 
te stappen op een elektri-
sche kookplaat. De woning- 
eigenaar of huurder (tenzij 
anderszins overeengekomen 
met verhuurder) is hiervoor 
zelf verantwoordelijk.

Hoe zorgen we ervoor dat de 
overstap naar een duurzaam 
alternatief voor iedereen 
betaalbaar is? 
De werkgroep financiën gaat 
zich bezighouden met de kos-
ten en de betaalbaarheid van 
het alternatief op aardgas. De 
bedoeling is dat u niet meer 
geld kwijt zal zijn dan dat u 
nu besteed aan uw energiere-
kening. Daarnaast zijn er ver-
schillende subsidie- en finan-
cieringsmogelijkheden.

SAMENWERKINGS- 
PARTNERS

Werkt de gemeente ook samen 
met Vivare en andere part-
ners? 
In de keuze van de startwijken 
zijn gesprekken gevoerd tus-
sen bewoners, eigenaren, le-
veranciers (bijvoorbeeld ook 
Liander en Vattenfall) en de 
gemeente. Zo ook met Vivare, 
om hun plannen met betrek-

we alle technieken op hoofd-
lijnen op een rij en maken we 
een keuze welke 2-3 technie-
ken we in fase 2 uitvoerig wil-
len onderzoeken.

• Fase 2 - Warmteplan: we on-
derzoeken 2-3 alternatieven. 
We geven antwoord op vragen 
als: welke stappen moeten 
genomen worden en wat zijn 
de kosten per alternatief. Ook 
moet duidelijk zijn wat de ver-
schillende technieken beteke-
nen voor aanpassingen in de 
woningen en openbare ruim-
te. Uiteindelijk dient aan het 
einde van deze fase helder te 
zijn welke alternatieven in de 
wijk passen en maakt elke wo-
ningeigenaar een keuze voor 
een techniek. 

• Fase 3 - Warmte uitvoerings-
plan: Het alternatief voor 
aardgas is gekozen. In deze 
fase maken we een plan om de 
nieuwe techniek aan te slui-
ten. 

• Fase 4 - Hier wordt gestart 
met de werkzaamheden.

DE WERK-
GROEPEN: 
DOE OOK 
MEE!
In de komende jaren doen 
de bewoners van de Vergert 
(oost) actief mee in het hele 
proces. Meedoen kan door 
deel te nemen aan de werk-
groepen. Deze werkgroepen 
hebben ook het mandaat om 
namens de wijk keuzes te 
maken in het proces richting 
een aardgasvrije wijk. 

Er zijn diverse werkgroepen 
opgezet, waaronder de werk-
groep Activiteiten & Commu-
nicatie, werkgroep Techniek 

en werkgroep Financiën. De 
werkgroep Activiteiten & 
Communicatie is al actief en 
heeft de kick-off bijeenkomst 
op 16 oktober georganiseerd.
Deze werkgroep zorgt ervoor 
dat alle bewoners van de Ver-
gert (oost) op de hoogte wor-
den gehouden van het proces, 
bijvoorbeeld door middel van 
nieuwsbrieven of bijeenkom-
sten. De werkgroep Techniek 
gaat zich bezighouden met 

het onderzoeken van de alter-
natieven voor aardgas. Vervol-
gens maakt deze werkgroep 
een selectie van de opties met 
de beste kans van slagen. In de 
werkgroep Financiën wordt 
berekend wat de mogelijke al-
ternatieven voor de bewoners 
gaan kosten en welke moge-
lijkheden er zijn wat betreft 
subsidies en financiering. Een 
vierde werkgroep komt hier 
mogelijk nog bij, de klusgroep. 

Deze werkgroep zal bestaan 
uit bewoners in de wijk die 
anderen willen helpen met 
het aanbrengen van duurza-
me maatregelen, zoals het 
aanbrengen van radiatorfolie, 
tochtstrips enzovoorts.

U, als bewoner van de Ver-
gert kunt zich ook aanmelden 
om deel te nemen aan één of 
meerdere werkgroepen. Dit 
kan nu, over 2 maanden, maar 

VIDEO: 
TERUGBLIK OP 16 OKTOBER
Op 16 oktober vond de kick-off plaats in IKC de 
Droomgaard. Samen blikken we terug op een
super geslaagde middag! Kon u er niet bij zijn?  
Kijk dan in ieder geval even naar het filmpje op: 
https://samen1nergie.nl/aardgasvrij-wonen/
of scan de QR code

king tot het verduurzamen van woningen mee te nemen. Daar-
naast wil Vivare ook graag betrokken zijn in het proces richting 
het opstellen van de plannen.

PROCES

Wat blijkt als 2030 niet haalbaar is om van het aardgas af te gaan?
2030 Is als jaartal gekozen door de riolering die in 2030 vervan-
gen wordt in de wijk. 

Is 2030 het moment van aardgasvrij?
De werkgroep Techniek zal een planning gaan maken voor alter-
natieven. Of 2030 haalbaar is, zal de komende periode duidelijk 
worden.

BEDANKT

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de bijeen-

komst op 16 oktober ontzettend bedanken! De kick-off 

werd een succes door de inzet van alle vrijwilligers, de 

Droomgaard, Mikado, Liemers Harmonie en Regionaal 

Energieloket!

WAT KUNT U NU AL DOEN? 
MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN ENERGIECOACH
In de gemeente Duiven zijn energiecoaches actief die andere 
inwoners helpen om energie te besparen. Deze vrijwilligers 
zetten zich gratis in omdat zij het belangrijk vinden om ande-
ren te helpen en om bij te dragen aan het verduurzamen van 
onze gemeente.
Een bezoek van een energiecoach is volledig kosteloos. Ook u 
kunt gratis advies inwinnen om energie (en dus een stuk van de 
energierekening) te besparen. 

Via de website https://samen1nergie.nl/energie-coaches/ 
(scan de QR code) vraagt u eenvoudig een bezoek aan. Vervol-
gens wordt u gebeld door de energiecoach die het beste past bij 
uw vraag en plant u samen een afspraak in. Naar verwachting 
zal begin 2023 weer een nieuwe cursus worden georganiseerd 
om energiecoaches op te leiden. Wilt u ook de inwoners van uw 
gemeente helpen om energie te besparen? Geef u dan alvast op 
via samen1nergie@1stroom.nl

VIVARE: SAMEN OP WEG 
NAAR AARDGASVRIJ WONEN 
Vivare heeft in totaal 23.500 woningen verspreid over zes ge-
meenten. We willen dat al onze woningen uiteindelijk verwarmd 
worden zonder aardgas. Het liefst zouden we al onze woningen 
al helemaal energiezuinig en klaar willen hebben voor deze 
warmtetransitie. Maar helaas kan dat niet en doen we dit stapje 
voor stapje. Het energiezuinig maken van al onze huizen is een 
meerjarenplan. De woningen van Vivare in de Vergert zijn de ko-
mende drie jaar nog niet aan de beurt. 

DE VERGERT IS STARTWIJK
De Vergert is vanuit de gemeente aangewezen als startwijk voor 
de warmtetransitie. Vivare werkt actief mee aan de voorberei-
dingen van deze transitie. Dat doen we door onze planning voor 
het energiezuinig maken van onze woningen af te stemmen met 
de planning van de gemeente. Als een woning aan de beurt is 
voor onderhoud, dan gaan we het ook gelijk isoleren. Als huur-
der van Vivare ontvangt u als eerste bericht van ons wanneer we 
uw woning gaan verbeteren.

OPHALEN HANDIGE INFORMATIE

Tijdens de kick-off zijn ook de placemat met bespaartips 
en de flyer met informatie over de Energiebespaardienst 
uitgedeeld (voor huishoudens die ook gebruik hebben 
gemaakt van de energietoeslag). De placemat en de 
flyer zijn beschikbaar om op te halen bij de balie van het 
gemeentehuis. 
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19°C is vaak warm genoeg. Tips: doe 
een warme trui aan, gebruik een deken 
op de bank. 

Zet de thermostaat 
1 graad lager

tot €120 p/jaar

Checklist  
Zet een kruisje in één van de rondjes:  

  ga ik doen    heb/doe ik al

4 ca. €250 p/jaar

Sluit tussendeuren. Tip: plaats (mini)
deurdrangers.

Sluit alle deuren in huis 
en plaats deurdrangers

6

Tip: isoleer ook het luik van je 
kruipruimte!

Breng tochtstrips en een 
brievenbusborstel aan

tot €50 p/jaar 10

Doe dit bĳ  radiatoren tegen een niet 
geïsoleerde buitenmuur. Per vierkante 
meter radiatorfolie levert dit jaarlĳ ks 
10 euro op.

Plaats folie achter je 
verwarming

tot €60 p/jaar

12 ca. €310 p/jaar

Draai de verwarming uit in ruimtes 
waar je niet bent, ook in slaapkamers. 
Hiermee bespaar je 310 euro per jaar.

Verwarm alleen de ruimte 
waar je bent

5 TIP

Tip: verwarm niet meer water dan 
nodig. Maak water ook niet heter dan 
nodig.

Gebruik de waterkoker 
zuinig

11

Een ledlamp is 90% zuiniger dan een 
gloeilamp en 85% zuiniger dan een 
halogeenlamp. De besparing per lamp 
is 2 tot 8 euro per jaar.

Gebruik ledlampen

tot €8 p/lamp

7

Een zuinige douche kop bespaart ± 40 
euro per jaar. Vervang je een regen-
douche dan, bespaart dit 60 euro per 
jaar.

Plaats een water-
besparende douche   kop

tot €60 p/jaar

3

Zet elektrische apparaten helemaal 
uit. Tip: gebruik hiervoor een 
stekkerdoos met schakelaar.

Zet apparaten uit 
(en niet op stand-by)

tot €75 p/jaar

13

Hiermee bespaar je gemiddeld 120 euro 
per jaar. En als je dit al een uur voordat 
je naar bed gaat doet, dan bespaar je 
nog eens per jaar 25 euro extra.

Zet de thermostaat 
’s nachts op 15 graden

tot €120 p/jaar

9 TIP

Schone lucht is belangrĳ k voor je 
gezondheid. Ventileer ook tĳ dens het 
koken & douchen. Ventileren kan met 
klep    raampjes en ventilatie roosters.  

Ventileer de ruimte 
waar je bent

15

Was op 20, 30 of 40 graden en zet de 
wasmachine op eco-stand. Vanwege 
hygiëne moet je vaatdoekjes e.d. heter 
wassen. Check ook je wasmiddel. 

Zet de volle wasmachine 
op lage temperatuur

tot €20 p/jaar

30°

16

Hang je was aan de lĳ n. Heb je daar 
weinig ruimte voor, probeer dan de 
helft van je was op te hangen, dat 
bespaart toch ook al ruim 30 euro.

Hang je was aan de lĳ n 
(en gebruik geen droger)

tot €75 p/jaar

2

Als de radiator aan staat: hang er geen 
gordĳnen voor èn zet er geen meubels 
voor. Vieze radiatoren geven minder 
warmte af: houdt ze schoon/stofvrĳ .

Houd je verwarming 
vrĳ  van spullen en stof

tot €30 p/jaar

8

De gemiddelde douchetĳ d is 9 minuten. 
Een gezin kan 90 euro per jaar 
besparen.Tip: plaats een leuke 
douchetimer. 

Douche niet langer dan 
5 minuten

ca. €90 p/jaar

05:00

14 tot €60 p/jaar

Stel je cv-ketel af 
(of laat het doen)

Laat de temperatuur van de ketel 
afhangen van de buitentemperatuur 
(ketels staan vaak op 90°C, terwĳ l 
60°C al prima is). Kĳ k op zetmop60.nl.

Bij een gasprijs van 1 euro per m3 bespaar je 
met deze tips 750 euro per jaar.*  
Is jouw gasprijs nu hoger? Dan bespaar je 
nog meer geld.

16 TIPS
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16 TIPS
om slim te besparen 
op je energierekening

Maak gratis een afspraak met de 
Energiebespaardienst
Vanuit de gemeente willen wĳ  u helpen met de Energiebespaardienst. 
De Energiebespaardienst zĳ n mensen die verstand hebben van 
energie en u kunnen helpen om minder energie te gebruiken. 
Zo helpen zĳ  door samen naar kansen te kĳ ken om in uw huis energie 
te besparen. De Energiebespaardienst medewerkers doen bĳ  u thuis 
ook kleine aanpassingen, zoals het vervangen van lampen voor 
ledlampen of het plaatsen van een waterbesparende douchekop. 
Deze kleine aanpassingen kunnen per jaar tientallen euro’s besparen. 
Het bezoek van het Energiebespaardienst is voor u helemaal gratis, 
ook de spullen die de Energiebespaardienst installeert, krĳ gt u 
cadeau. Het is wel belangrĳ k dat u de oude lamp of douchekop 
meegee�  aan het Energiebespaardienst. Wĳ  zorgen er dan voor dat 
deze spullen op de juiste manier worden gerecycled.

Zo plant u een afspraak in: 
U kunt op verschillende manieren een afspraak maken: 
1. Ga naar www.winstuitjewoning.nl/duiven. Daar leest u alles over 

deze actie en klikt u op ‘maak een afspraak’. Klik op de datum en 
het dagdeel waarvan u weet dat u thuis bent. Zet de afspraak in 
uw agenda en zorg dat u thuis bent op het afgesproken dagdeel.

2. Bel met telefoonnummer: 023 583 69 36 en maak samen met de 
medewerker van de helpdesk een afspraak.

Heeft  u hulp nodig bij  andere vragen die niet te maken hebben met 
energie besparen?
Neem dan contact op met Mikado. Mikado hee�  een breed aanbod aan 
activiteiten en diensten op het gebied van welzĳ n, bestemd voor de 
inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Adres: Fuutstraat 50, 6921 WJ  Duiven 
Tel: 0316 – 250700, E-mail: info@mikado-welzĳ n.nl

* Gegevens & bedragen komen van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl). Voor het berekenen 
van besparingen over een langere termĳ n (15 tot 25 jaar) gaat Milieu Centraal uit van de volgende 
energieprĳ zen; 1 euro voor een kuub (m3) gas en 22 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom. 
Kij k op je energie contract voor je eigen prij s per m3 en reken uit wat je precies kunt besparen. 

© 2022  concept, design & copyright: www.manufesta.nl  
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Aardgasvrij wonen in De Vergert
Alle gemeenten in Nederland moeten van de Rijksoverheid vastleggen hoe zij gaan stoppen met het gebruik van aardgas voor 
2050. Ook de gemeente Duiven heeft hiervoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe we stap voor stap 

van het aardgas af willen gaan en overstappen naar duurzame warmte.

In de Transitievisie Warmte is De Vergert aangewezen als een zogenoemde ‘startwijk’. Dat betekent dat het doel is dat de 
Vergert rond 2030 aardgasvrij wordt. De komende tijd gaat de gemeente samen met de inwoners van De Vergert verkennen 
hoe we dit het beste kunnen aanpakken. In dit schema wordt weergegeven welke stappen daarvoor nodig zijn. Belangrijk om 

te weten is dan we eerst met de wijk de stappen uitwerken en overeenstemming zoeken. Vervolgens wordt het plan bij het 
college en de raad aangeboden.

Wijkonderzoek

Wie doen er mee?

Alle bewoners 
van De Vergert

Werkgroepjes rondom 
een bepaald thema

De Vergert De gemeente

Projectgroep 
gemeente

De gemeenteraad

1

2

3

4

Trends verkennen en 
ontwikkelingen volgen

Opties ter vervanging 
van aardgas vergelijken

Financiële opties 
in kaart brengen

} Warmte 
Visie
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Warmte Visie vast

} Gemeenteraad stelt 
plan, budget en 
startdatum vast

}
Gemeenteraad 

kiest beste optie
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2030 
De Vergert 

Aardgasvrij!
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Gemaakt voor en 
door bewoners
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door bewoners

Warmte 
Uitvoer- 
ingsplan

Gemaakt voor en 
door bewoners

ook nog over 2 jaar. Het is belangrijk dat u meedoet zodat de ge-
kozen oplossingen passen bij uw wensen. Hoe meer mensen uit 
de Vergert meedoen, hoe beter het alternatief past bij de voor-
keuren in de wijk. 
Wilt u aansluiten bij een werkgroep?
Stuur dan een mailtje naar aardgasvrij@1stroom.nl dan ont-
vangt u meer informatie.

 
VRAAG EN ANTWOORD 
Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over het hele proces 
richting een aardgasvrije wijk, u bent niet de enige. 
Tijdens de kick-off hebben bewoners van de wijk hun vra-
gen of ideeën in de ideeënbus gedaan. Hier vindt u de meest  
voorkomende vragen en opmerkingen: 



ALTERNATIEVEN

Waarom wordt er niet gezegd 
‘iedereen gaat op stadsverwar-
ming?’
We hebben eerst gekeken 
naar andere gemeenten in Ne-
derland die al een stapje ver-
der zijn dan wij. Daar hebben 
we van geleerd dat het beter 
is om samen met bewoners te 
bepalen welk alternatief het 
beste past in de wijk.. 

Wat moeten bewoners nu 
doen als hun cv-ketel kapot is? 
Een mogelijke oplossing kan 
zijn om een nieuwe ketel niet 
te kopen maar te huren, met 
het recht om de huurovereen-
komst eerder te beëindigen. 
Wat in uw geval de beste keu-
ze is hangt af van veel zaken. 
Daarom adviseren wij u een 
afspraak te maken met een 
gratis energiecoach voor een 
persoonlijk advies.

Stel ik zeg ‘ik doe niet mee’, kan ik 
dan eigen gasaansluiting houden? 
Dit is helaas niet mogelijk. 
Iedereen in de Vergert moet 
rond 2030 de overstap maken 
naar een duurzaam alterna-
tief. 
Welke alternatieven voor 
aardgas worden onderzocht?
De werkgroep Techniek gaat 
onderzoeken welke alterna-
tieven er allemaal zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een warm-
tenet, aardwarmte, waterstof 
enzovoorts. Nadat alle mo-
gelijkheden op een rijtje zijn 
gezet, worden er enkele alter-
natieven die het meeste kans 
van slagen hebben uitgeko-
zen. Deze alternatieven zullen 
verder worden onderzocht, 
ook op het gebied van kosten 
en besparingen voor de bewo-
ners van de Vergert.

Is er een andere bron dan AVR 
voor warmtenet? 
Er zijn nu veel onderzoeken 
naar innovatieve alternatie-
ven op aardgas, zoals aard-
warmte of eventueel water-
stof. Dit biedt perspectief voor 
de toekomst. Uiteraard wordt 
constant gekeken naar de in-
zetbaarheid van innovaties.

FINANCIËN

Wat zijn de kosten voor het 
alternatief voor aardgas en 
wie gaat dat betalen?
Omdat we samen met de wijk 
nog gaan beslissen welk alter-
natief voor aardgas zal wor-
den toegepast, is het moeilijk 
om nu al een beeld te vormen 
van de kosten van de overstap 
naar een wijk zonder aardgas. 
Veel hangt af van de keuzes 
die bewoners, gemeente maar 
ook eventuele leveranciers 
maken. Ook hangt er veel af 
van het feit of iemand eigenaar 
of huurder is. Betaalbaarheid 

is in ieder geval het uitgangs-
punt. Hiermee bedoelen wij 
dat de totale kosten over een 
langere periode gelijk blijven 
voor de bewoner.

Wie gaat mijn nieuwe kook-
plaat betalen als deze vervan-
gen moet worden?
Wanneer de Vergert over-
stapt van aardgas naar een 
duurzamer alternatief, is 
het ook niet meer mogelijk 
om te koken op een gastoe-
stel. Sommige bewoners van 
de wijk kiezen er daarom al 
eerder voor (bijvoorbeeld 
wanneer het gastoestel aan 
vervanging toe is) om over 
te stappen op een elektri-
sche kookplaat. De woning- 
eigenaar of huurder (tenzij 
anderszins overeengekomen 
met verhuurder) is hiervoor 
zelf verantwoordelijk.

Hoe zorgen we ervoor dat de 
overstap naar een duurzaam 
alternatief voor iedereen 
betaalbaar is? 
De werkgroep financiën gaat 
zich bezighouden met de kos-
ten en de betaalbaarheid van 
het alternatief op aardgas. De 
bedoeling is dat u niet meer 
geld kwijt zal zijn dan dat u 
nu besteed aan uw energiere-
kening. Daarnaast zijn er ver-
schillende subsidie- en finan-
cieringsmogelijkheden.

SAMENWERKINGS- 
PARTNERS

Werkt de gemeente ook samen 
met Vivare en andere part-
ners? 
In de keuze van de startwijken 
zijn gesprekken gevoerd tus-
sen bewoners, eigenaren, le-
veranciers (bijvoorbeeld ook 
Liander en Vattenfall) en de 
gemeente. Zo ook met Vivare, 
om hun plannen met betrek-

we alle technieken op hoofd-
lijnen op een rij en maken we 
een keuze welke 2-3 technie-
ken we in fase 2 uitvoerig wil-
len onderzoeken.

• Fase 2 - Warmteplan: we on-
derzoeken 2-3 alternatieven. 
We geven antwoord op vragen 
als: welke stappen moeten 
genomen worden en wat zijn 
de kosten per alternatief. Ook 
moet duidelijk zijn wat de ver-
schillende technieken beteke-
nen voor aanpassingen in de 
woningen en openbare ruim-
te. Uiteindelijk dient aan het 
einde van deze fase helder te 
zijn welke alternatieven in de 
wijk passen en maakt elke wo-
ningeigenaar een keuze voor 
een techniek. 

• Fase 3 - Warmte uitvoerings-
plan: Het alternatief voor 
aardgas is gekozen. In deze 
fase maken we een plan om de 
nieuwe techniek aan te slui-
ten. 

• Fase 4 - Hier wordt gestart 
met de werkzaamheden.

DE WERK-
GROEPEN: 
DOE OOK 
MEE!
In de komende jaren doen 
de bewoners van de Vergert 
(oost) actief mee in het hele 
proces. Meedoen kan door 
deel te nemen aan de werk-
groepen. Deze werkgroepen 
hebben ook het mandaat om 
namens de wijk keuzes te 
maken in het proces richting 
een aardgasvrije wijk. 

Er zijn diverse werkgroepen 
opgezet, waaronder de werk-
groep Activiteiten & Commu-
nicatie, werkgroep Techniek 

en werkgroep Financiën. De 
werkgroep Activiteiten & 
Communicatie is al actief en 
heeft de kick-off bijeenkomst 
op 16 oktober georganiseerd.
Deze werkgroep zorgt ervoor 
dat alle bewoners van de Ver-
gert (oost) op de hoogte wor-
den gehouden van het proces, 
bijvoorbeeld door middel van 
nieuwsbrieven of bijeenkom-
sten. De werkgroep Techniek 
gaat zich bezighouden met 

het onderzoeken van de alter-
natieven voor aardgas. Vervol-
gens maakt deze werkgroep 
een selectie van de opties met 
de beste kans van slagen. In de 
werkgroep Financiën wordt 
berekend wat de mogelijke al-
ternatieven voor de bewoners 
gaan kosten en welke moge-
lijkheden er zijn wat betreft 
subsidies en financiering. Een 
vierde werkgroep komt hier 
mogelijk nog bij, de klusgroep. 

Deze werkgroep zal bestaan 
uit bewoners in de wijk die 
anderen willen helpen met 
het aanbrengen van duurza-
me maatregelen, zoals het 
aanbrengen van radiatorfolie, 
tochtstrips enzovoorts.

U, als bewoner van de Ver-
gert kunt zich ook aanmelden 
om deel te nemen aan één of 
meerdere werkgroepen. Dit 
kan nu, over 2 maanden, maar 

VIDEO: 
TERUGBLIK OP 16 OKTOBER
Op 16 oktober vond de kick-off plaats in IKC de 
Droomgaard. Samen blikken we terug op een
super geslaagde middag! Kon u er niet bij zijn?  
Kijk dan in ieder geval even naar het filmpje op: 
https://samen1nergie.nl/aardgasvrij-wonen/
of scan de QR code

king tot het verduurzamen van woningen mee te nemen. Daar-
naast wil Vivare ook graag betrokken zijn in het proces richting 
het opstellen van de plannen.

PROCES

Wat blijkt als 2030 niet haalbaar is om van het aardgas af te gaan?
2030 Is als jaartal gekozen door de riolering die in 2030 vervan-
gen wordt in de wijk. 

Is 2030 het moment van aardgasvrij?
De werkgroep Techniek zal een planning gaan maken voor alter-
natieven. Of 2030 haalbaar is, zal de komende periode duidelijk 
worden.

BEDANKT

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de bijeen-

komst op 16 oktober ontzettend bedanken! De kick-off 

werd een succes door de inzet van alle vrijwilligers, de 

Droomgaard, Mikado, Liemers Harmonie en Regionaal 

Energieloket!

WAT KUNT U NU AL DOEN? 
MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN ENERGIECOACH
In de gemeente Duiven zijn energiecoaches actief die andere 
inwoners helpen om energie te besparen. Deze vrijwilligers 
zetten zich gratis in omdat zij het belangrijk vinden om ande-
ren te helpen en om bij te dragen aan het verduurzamen van 
onze gemeente.
Een bezoek van een energiecoach is volledig kosteloos. Ook u 
kunt gratis advies inwinnen om energie (en dus een stuk van de 
energierekening) te besparen. 

Via de website https://samen1nergie.nl/energie-coaches/ 
(scan de QR code) vraagt u eenvoudig een bezoek aan. Vervol-
gens wordt u gebeld door de energiecoach die het beste past bij 
uw vraag en plant u samen een afspraak in. Naar verwachting 
zal begin 2023 weer een nieuwe cursus worden georganiseerd 
om energiecoaches op te leiden. Wilt u ook de inwoners van uw 
gemeente helpen om energie te besparen? Geef u dan alvast op 
via samen1nergie@1stroom.nl

VIVARE: SAMEN OP WEG 
NAAR AARDGASVRIJ WONEN 
Vivare heeft in totaal 23.500 woningen verspreid over zes ge-
meenten. We willen dat al onze woningen uiteindelijk verwarmd 
worden zonder aardgas. Het liefst zouden we al onze woningen 
al helemaal energiezuinig en klaar willen hebben voor deze 
warmtetransitie. Maar helaas kan dat niet en doen we dit stapje 
voor stapje. Het energiezuinig maken van al onze huizen is een 
meerjarenplan. De woningen van Vivare in de Vergert zijn de ko-
mende drie jaar nog niet aan de beurt. 

DE VERGERT IS STARTWIJK
De Vergert is vanuit de gemeente aangewezen als startwijk voor 
de warmtetransitie. Vivare werkt actief mee aan de voorberei-
dingen van deze transitie. Dat doen we door onze planning voor 
het energiezuinig maken van onze woningen af te stemmen met 
de planning van de gemeente. Als een woning aan de beurt is 
voor onderhoud, dan gaan we het ook gelijk isoleren. Als huur-
der van Vivare ontvangt u als eerste bericht van ons wanneer we 
uw woning gaan verbeteren.

OPHALEN HANDIGE INFORMATIE

Tijdens de kick-off zijn ook de placemat met bespaartips 
en de flyer met informatie over de Energiebespaardienst 
uitgedeeld (voor huishoudens die ook gebruik hebben 
gemaakt van de energietoeslag). De placemat en de 
flyer zijn beschikbaar om op te halen bij de balie van het 
gemeentehuis. 

1

19°C is vaak warm genoeg. Tips: doe 
een warme trui aan, gebruik een deken 
op de bank. 

Zet de thermostaat 
1 graad lager

tot €120 p/jaar

Checklist  
Zet een kruisje in één van de rondjes:  

  ga ik doen    heb/doe ik al

4 ca. €250 p/jaar

Sluit tussendeuren. Tip: plaats (mini)
deurdrangers.

Sluit alle deuren in huis 
en plaats deurdrangers

6

Tip: isoleer ook het luik van je 
kruipruimte!

Breng tochtstrips en een 
brievenbusborstel aan

tot €50 p/jaar 10

Doe dit bĳ  radiatoren tegen een niet 
geïsoleerde buitenmuur. Per vierkante 
meter radiatorfolie levert dit jaarlĳ ks 
10 euro op.

Plaats folie achter je 
verwarming

tot €60 p/jaar

12 ca. €310 p/jaar

Draai de verwarming uit in ruimtes 
waar je niet bent, ook in slaapkamers. 
Hiermee bespaar je 310 euro per jaar.

Verwarm alleen de ruimte 
waar je bent

5 TIP

Tip: verwarm niet meer water dan 
nodig. Maak water ook niet heter dan 
nodig.

Gebruik de waterkoker 
zuinig

11

Een ledlamp is 90% zuiniger dan een 
gloeilamp en 85% zuiniger dan een 
halogeenlamp. De besparing per lamp 
is 2 tot 8 euro per jaar.

Gebruik ledlampen

tot €8 p/lamp

7

Een zuinige douche kop bespaart ± 40 
euro per jaar. Vervang je een regen-
douche dan, bespaart dit 60 euro per 
jaar.

Plaats een water-
besparende douche   kop

tot €60 p/jaar

3

Zet elektrische apparaten helemaal 
uit. Tip: gebruik hiervoor een 
stekkerdoos met schakelaar.

Zet apparaten uit 
(en niet op stand-by)

tot €75 p/jaar

13

Hiermee bespaar je gemiddeld 120 euro 
per jaar. En als je dit al een uur voordat 
je naar bed gaat doet, dan bespaar je 
nog eens per jaar 25 euro extra.

Zet de thermostaat 
’s nachts op 15 graden

tot €120 p/jaar

9 TIP

Schone lucht is belangrĳ k voor je 
gezondheid. Ventileer ook tĳ dens het 
koken & douchen. Ventileren kan met 
klep    raampjes en ventilatie roosters.  

Ventileer de ruimte 
waar je bent

15

Was op 20, 30 of 40 graden en zet de 
wasmachine op eco-stand. Vanwege 
hygiëne moet je vaatdoekjes e.d. heter 
wassen. Check ook je wasmiddel. 

Zet de volle wasmachine 
op lage temperatuur

tot €20 p/jaar

30°

16

Hang je was aan de lĳ n. Heb je daar 
weinig ruimte voor, probeer dan de 
helft van je was op te hangen, dat 
bespaart toch ook al ruim 30 euro.

Hang je was aan de lĳ n 
(en gebruik geen droger)

tot €75 p/jaar

2

Als de radiator aan staat: hang er geen 
gordĳnen voor èn zet er geen meubels 
voor. Vieze radiatoren geven minder 
warmte af: houdt ze schoon/stofvrĳ .

Houd je verwarming 
vrĳ  van spullen en stof

tot €30 p/jaar

8

De gemiddelde douchetĳ d is 9 minuten. 
Een gezin kan 90 euro per jaar 
besparen.Tip: plaats een leuke 
douchetimer. 

Douche niet langer dan 
5 minuten

ca. €90 p/jaar

05:00

14 tot €60 p/jaar

Stel je cv-ketel af 
(of laat het doen)

Laat de temperatuur van de ketel 
afhangen van de buitentemperatuur 
(ketels staan vaak op 90°C, terwĳ l 
60°C al prima is). Kĳ k op zetmop60.nl.

Bij een gasprijs van 1 euro per m3 bespaar je 
met deze tips 750 euro per jaar.*  
Is jouw gasprijs nu hoger? Dan bespaar je 
nog meer geld.

16 TIPS
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BESPAAR

nu

16 TIPS
om slim te besparen 
op je energierekening

Maak gratis een afspraak met de 
Energiebespaardienst
Vanuit de gemeente willen wĳ  u helpen met de Energiebespaardienst. 
De Energiebespaardienst zĳ n mensen die verstand hebben van 
energie en u kunnen helpen om minder energie te gebruiken. 
Zo helpen zĳ  door samen naar kansen te kĳ ken om in uw huis energie 
te besparen. De Energiebespaardienst medewerkers doen bĳ  u thuis 
ook kleine aanpassingen, zoals het vervangen van lampen voor 
ledlampen of het plaatsen van een waterbesparende douchekop. 
Deze kleine aanpassingen kunnen per jaar tientallen euro’s besparen. 
Het bezoek van het Energiebespaardienst is voor u helemaal gratis, 
ook de spullen die de Energiebespaardienst installeert, krĳ gt u 
cadeau. Het is wel belangrĳ k dat u de oude lamp of douchekop 
meegee�  aan het Energiebespaardienst. Wĳ  zorgen er dan voor dat 
deze spullen op de juiste manier worden gerecycled.

Zo plant u een afspraak in: 
U kunt op verschillende manieren een afspraak maken: 
1. Ga naar www.winstuitjewoning.nl/duiven. Daar leest u alles over 

deze actie en klikt u op ‘maak een afspraak’. Klik op de datum en 
het dagdeel waarvan u weet dat u thuis bent. Zet de afspraak in 
uw agenda en zorg dat u thuis bent op het afgesproken dagdeel.

2. Bel met telefoonnummer: 023 583 69 36 en maak samen met de 
medewerker van de helpdesk een afspraak.

Heeft  u hulp nodig bij  andere vragen die niet te maken hebben met 
energie besparen?
Neem dan contact op met Mikado. Mikado hee�  een breed aanbod aan 
activiteiten en diensten op het gebied van welzĳ n, bestemd voor de 
inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Adres: Fuutstraat 50, 6921 WJ  Duiven 
Tel: 0316 – 250700, E-mail: info@mikado-welzĳ n.nl

* Gegevens & bedragen komen van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl). Voor het berekenen 
van besparingen over een langere termĳ n (15 tot 25 jaar) gaat Milieu Centraal uit van de volgende 
energieprĳ zen; 1 euro voor een kuub (m3) gas en 22 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom. 
Kij k op je energie contract voor je eigen prij s per m3 en reken uit wat je precies kunt besparen. 
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Aardgasvrij wonen in De Vergert
Alle gemeenten in Nederland moeten van de Rijksoverheid vastleggen hoe zij gaan stoppen met het gebruik van aardgas voor 
2050. Ook de gemeente Duiven heeft hiervoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe we stap voor stap 

van het aardgas af willen gaan en overstappen naar duurzame warmte.

In de Transitievisie Warmte is De Vergert aangewezen als een zogenoemde ‘startwijk’. Dat betekent dat het doel is dat de 
Vergert rond 2030 aardgasvrij wordt. De komende tijd gaat de gemeente samen met de inwoners van De Vergert verkennen 
hoe we dit het beste kunnen aanpakken. In dit schema wordt weergegeven welke stappen daarvoor nodig zijn. Belangrijk om 

te weten is dan we eerst met de wijk de stappen uitwerken en overeenstemming zoeken. Vervolgens wordt het plan bij het 
college en de raad aangeboden.
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ook nog over 2 jaar. Het is belangrijk dat u meedoet zodat de ge-
kozen oplossingen passen bij uw wensen. Hoe meer mensen uit 
de Vergert meedoen, hoe beter het alternatief past bij de voor-
keuren in de wijk. 
Wilt u aansluiten bij een werkgroep?
Stuur dan een mailtje naar aardgasvrij@1stroom.nl dan ont-
vangt u meer informatie.

 
VRAAG EN ANTWOORD 
Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over het hele proces 
richting een aardgasvrije wijk, u bent niet de enige. 
Tijdens de kick-off hebben bewoners van de wijk hun vra-
gen of ideeën in de ideeënbus gedaan. Hier vindt u de meest  
voorkomende vragen en opmerkingen: 



ALTERNATIEVEN

Waarom wordt er niet gezegd 
‘iedereen gaat op stadsverwar-
ming?’
We hebben eerst gekeken 
naar andere gemeenten in Ne-
derland die al een stapje ver-
der zijn dan wij. Daar hebben 
we van geleerd dat het beter 
is om samen met bewoners te 
bepalen welk alternatief het 
beste past in de wijk.. 

Wat moeten bewoners nu 
doen als hun cv-ketel kapot is? 
Een mogelijke oplossing kan 
zijn om een nieuwe ketel niet 
te kopen maar te huren, met 
het recht om de huurovereen-
komst eerder te beëindigen. 
Wat in uw geval de beste keu-
ze is hangt af van veel zaken. 
Daarom adviseren wij u een 
afspraak te maken met een 
gratis energiecoach voor een 
persoonlijk advies.

Stel ik zeg ‘ik doe niet mee’, kan ik 
dan eigen gasaansluiting houden? 
Dit is helaas niet mogelijk. 
Iedereen in de Vergert moet 
rond 2030 de overstap maken 
naar een duurzaam alterna-
tief. 
Welke alternatieven voor 
aardgas worden onderzocht?
De werkgroep Techniek gaat 
onderzoeken welke alterna-
tieven er allemaal zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een warm-
tenet, aardwarmte, waterstof 
enzovoorts. Nadat alle mo-
gelijkheden op een rijtje zijn 
gezet, worden er enkele alter-
natieven die het meeste kans 
van slagen hebben uitgeko-
zen. Deze alternatieven zullen 
verder worden onderzocht, 
ook op het gebied van kosten 
en besparingen voor de bewo-
ners van de Vergert.

Is er een andere bron dan AVR 
voor warmtenet? 
Er zijn nu veel onderzoeken 
naar innovatieve alternatie-
ven op aardgas, zoals aard-
warmte of eventueel water-
stof. Dit biedt perspectief voor 
de toekomst. Uiteraard wordt 
constant gekeken naar de in-
zetbaarheid van innovaties.

FINANCIËN

Wat zijn de kosten voor het 
alternatief voor aardgas en 
wie gaat dat betalen?
Omdat we samen met de wijk 
nog gaan beslissen welk alter-
natief voor aardgas zal wor-
den toegepast, is het moeilijk 
om nu al een beeld te vormen 
van de kosten van de overstap 
naar een wijk zonder aardgas. 
Veel hangt af van de keuzes 
die bewoners, gemeente maar 
ook eventuele leveranciers 
maken. Ook hangt er veel af 
van het feit of iemand eigenaar 
of huurder is. Betaalbaarheid 

is in ieder geval het uitgangs-
punt. Hiermee bedoelen wij 
dat de totale kosten over een 
langere periode gelijk blijven 
voor de bewoner.

Wie gaat mijn nieuwe kook-
plaat betalen als deze vervan-
gen moet worden?
Wanneer de Vergert over-
stapt van aardgas naar een 
duurzamer alternatief, is 
het ook niet meer mogelijk 
om te koken op een gastoe-
stel. Sommige bewoners van 
de wijk kiezen er daarom al 
eerder voor (bijvoorbeeld 
wanneer het gastoestel aan 
vervanging toe is) om over 
te stappen op een elektri-
sche kookplaat. De woning- 
eigenaar of huurder (tenzij 
anderszins overeengekomen 
met verhuurder) is hiervoor 
zelf verantwoordelijk.

Hoe zorgen we ervoor dat de 
overstap naar een duurzaam 
alternatief voor iedereen 
betaalbaar is? 
De werkgroep financiën gaat 
zich bezighouden met de kos-
ten en de betaalbaarheid van 
het alternatief op aardgas. De 
bedoeling is dat u niet meer 
geld kwijt zal zijn dan dat u 
nu besteed aan uw energiere-
kening. Daarnaast zijn er ver-
schillende subsidie- en finan-
cieringsmogelijkheden.

SAMENWERKINGS- 
PARTNERS

Werkt de gemeente ook samen 
met Vivare en andere part-
ners? 
In de keuze van de startwijken 
zijn gesprekken gevoerd tus-
sen bewoners, eigenaren, le-
veranciers (bijvoorbeeld ook 
Liander en Vattenfall) en de 
gemeente. Zo ook met Vivare, 
om hun plannen met betrek-

we alle technieken op hoofd-
lijnen op een rij en maken we 
een keuze welke 2-3 technie-
ken we in fase 2 uitvoerig wil-
len onderzoeken.

• Fase 2 - Warmteplan: we on-
derzoeken 2-3 alternatieven. 
We geven antwoord op vragen 
als: welke stappen moeten 
genomen worden en wat zijn 
de kosten per alternatief. Ook 
moet duidelijk zijn wat de ver-
schillende technieken beteke-
nen voor aanpassingen in de 
woningen en openbare ruim-
te. Uiteindelijk dient aan het 
einde van deze fase helder te 
zijn welke alternatieven in de 
wijk passen en maakt elke wo-
ningeigenaar een keuze voor 
een techniek. 

• Fase 3 - Warmte uitvoerings-
plan: Het alternatief voor 
aardgas is gekozen. In deze 
fase maken we een plan om de 
nieuwe techniek aan te slui-
ten. 

• Fase 4 - Hier wordt gestart 
met de werkzaamheden.

DE WERK-
GROEPEN: 
DOE OOK 
MEE!
In de komende jaren doen 
de bewoners van de Vergert 
(oost) actief mee in het hele 
proces. Meedoen kan door 
deel te nemen aan de werk-
groepen. Deze werkgroepen 
hebben ook het mandaat om 
namens de wijk keuzes te 
maken in het proces richting 
een aardgasvrije wijk. 

Er zijn diverse werkgroepen 
opgezet, waaronder de werk-
groep Activiteiten & Commu-
nicatie, werkgroep Techniek 

en werkgroep Financiën. De 
werkgroep Activiteiten & 
Communicatie is al actief en 
heeft de kick-off bijeenkomst 
op 16 oktober georganiseerd.
Deze werkgroep zorgt ervoor 
dat alle bewoners van de Ver-
gert (oost) op de hoogte wor-
den gehouden van het proces, 
bijvoorbeeld door middel van 
nieuwsbrieven of bijeenkom-
sten. De werkgroep Techniek 
gaat zich bezighouden met 

het onderzoeken van de alter-
natieven voor aardgas. Vervol-
gens maakt deze werkgroep 
een selectie van de opties met 
de beste kans van slagen. In de 
werkgroep Financiën wordt 
berekend wat de mogelijke al-
ternatieven voor de bewoners 
gaan kosten en welke moge-
lijkheden er zijn wat betreft 
subsidies en financiering. Een 
vierde werkgroep komt hier 
mogelijk nog bij, de klusgroep. 

Deze werkgroep zal bestaan 
uit bewoners in de wijk die 
anderen willen helpen met 
het aanbrengen van duurza-
me maatregelen, zoals het 
aanbrengen van radiatorfolie, 
tochtstrips enzovoorts.

U, als bewoner van de Ver-
gert kunt zich ook aanmelden 
om deel te nemen aan één of 
meerdere werkgroepen. Dit 
kan nu, over 2 maanden, maar 

VIDEO: 
TERUGBLIK OP 16 OKTOBER
Op 16 oktober vond de kick-off plaats in IKC de 
Droomgaard. Samen blikken we terug op een
super geslaagde middag! Kon u er niet bij zijn?  
Kijk dan in ieder geval even naar het filmpje op: 
https://samen1nergie.nl/aardgasvrij-wonen/
of scan de QR code

king tot het verduurzamen van woningen mee te nemen. Daar-
naast wil Vivare ook graag betrokken zijn in het proces richting 
het opstellen van de plannen.

PROCES

Wat blijkt als 2030 niet haalbaar is om van het aardgas af te gaan?
2030 Is als jaartal gekozen door de riolering die in 2030 vervan-
gen wordt in de wijk. 

Is 2030 het moment van aardgasvrij?
De werkgroep Techniek zal een planning gaan maken voor alter-
natieven. Of 2030 haalbaar is, zal de komende periode duidelijk 
worden.

BEDANKT

We willen iedereen die zich heeft ingezet voor de bijeen-

komst op 16 oktober ontzettend bedanken! De kick-off 

werd een succes door de inzet van alle vrijwilligers, de 

Droomgaard, Mikado, Liemers Harmonie en Regionaal 

Energieloket!

WAT KUNT U NU AL DOEN? 
MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN ENERGIECOACH
In de gemeente Duiven zijn energiecoaches actief die andere 
inwoners helpen om energie te besparen. Deze vrijwilligers 
zetten zich gratis in omdat zij het belangrijk vinden om ande-
ren te helpen en om bij te dragen aan het verduurzamen van 
onze gemeente.
Een bezoek van een energiecoach is volledig kosteloos. Ook u 
kunt gratis advies inwinnen om energie (en dus een stuk van de 
energierekening) te besparen. 

Via de website https://samen1nergie.nl/energie-coaches/ 
(scan de QR code) vraagt u eenvoudig een bezoek aan. Vervol-
gens wordt u gebeld door de energiecoach die het beste past bij 
uw vraag en plant u samen een afspraak in. Naar verwachting 
zal begin 2023 weer een nieuwe cursus worden georganiseerd 
om energiecoaches op te leiden. Wilt u ook de inwoners van uw 
gemeente helpen om energie te besparen? Geef u dan alvast op 
via samen1nergie@1stroom.nl

VIVARE: SAMEN OP WEG 
NAAR AARDGASVRIJ WONEN 
Vivare heeft in totaal 23.500 woningen verspreid over zes ge-
meenten. We willen dat al onze woningen uiteindelijk verwarmd 
worden zonder aardgas. Het liefst zouden we al onze woningen 
al helemaal energiezuinig en klaar willen hebben voor deze 
warmtetransitie. Maar helaas kan dat niet en doen we dit stapje 
voor stapje. Het energiezuinig maken van al onze huizen is een 
meerjarenplan. De woningen van Vivare in de Vergert zijn de ko-
mende drie jaar nog niet aan de beurt. 

DE VERGERT IS STARTWIJK
De Vergert is vanuit de gemeente aangewezen als startwijk voor 
de warmtetransitie. Vivare werkt actief mee aan de voorberei-
dingen van deze transitie. Dat doen we door onze planning voor 
het energiezuinig maken van onze woningen af te stemmen met 
de planning van de gemeente. Als een woning aan de beurt is 
voor onderhoud, dan gaan we het ook gelijk isoleren. Als huur-
der van Vivare ontvangt u als eerste bericht van ons wanneer we 
uw woning gaan verbeteren.

OPHALEN HANDIGE INFORMATIE

Tijdens de kick-off zijn ook de placemat met bespaartips 
en de flyer met informatie over de Energiebespaardienst 
uitgedeeld (voor huishoudens die ook gebruik hebben 
gemaakt van de energietoeslag). De placemat en de 
flyer zijn beschikbaar om op te halen bij de balie van het 
gemeentehuis. 

1

19°C is vaak warm genoeg. Tips: doe 
een warme trui aan, gebruik een deken 
op de bank. 

Zet de thermostaat 
1 graad lager

tot €120 p/jaar

Checklist  
Zet een kruisje in één van de rondjes:  

  ga ik doen    heb/doe ik al

4 ca. €250 p/jaar

Sluit tussendeuren. Tip: plaats (mini)
deurdrangers.

Sluit alle deuren in huis 
en plaats deurdrangers

6

Tip: isoleer ook het luik van je 
kruipruimte!

Breng tochtstrips en een 
brievenbusborstel aan

tot €50 p/jaar 10

Doe dit bĳ  radiatoren tegen een niet 
geïsoleerde buitenmuur. Per vierkante 
meter radiatorfolie levert dit jaarlĳ ks 
10 euro op.

Plaats folie achter je 
verwarming

tot €60 p/jaar

12 ca. €310 p/jaar

Draai de verwarming uit in ruimtes 
waar je niet bent, ook in slaapkamers. 
Hiermee bespaar je 310 euro per jaar.

Verwarm alleen de ruimte 
waar je bent

5 TIP

Tip: verwarm niet meer water dan 
nodig. Maak water ook niet heter dan 
nodig.

Gebruik de waterkoker 
zuinig

11

Een ledlamp is 90% zuiniger dan een 
gloeilamp en 85% zuiniger dan een 
halogeenlamp. De besparing per lamp 
is 2 tot 8 euro per jaar.

Gebruik ledlampen

tot €8 p/lamp

7

Een zuinige douche kop bespaart ± 40 
euro per jaar. Vervang je een regen-
douche dan, bespaart dit 60 euro per 
jaar.

Plaats een water-
besparende douche   kop

tot €60 p/jaar

3

Zet elektrische apparaten helemaal 
uit. Tip: gebruik hiervoor een 
stekkerdoos met schakelaar.

Zet apparaten uit 
(en niet op stand-by)

tot €75 p/jaar

13

Hiermee bespaar je gemiddeld 120 euro 
per jaar. En als je dit al een uur voordat 
je naar bed gaat doet, dan bespaar je 
nog eens per jaar 25 euro extra.

Zet de thermostaat 
’s nachts op 15 graden

tot €120 p/jaar

9 TIP

Schone lucht is belangrĳ k voor je 
gezondheid. Ventileer ook tĳ dens het 
koken & douchen. Ventileren kan met 
klep    raampjes en ventilatie roosters.  

Ventileer de ruimte 
waar je bent

15

Was op 20, 30 of 40 graden en zet de 
wasmachine op eco-stand. Vanwege 
hygiëne moet je vaatdoekjes e.d. heter 
wassen. Check ook je wasmiddel. 

Zet de volle wasmachine 
op lage temperatuur

tot €20 p/jaar

30°

16

Hang je was aan de lĳ n. Heb je daar 
weinig ruimte voor, probeer dan de 
helft van je was op te hangen, dat 
bespaart toch ook al ruim 30 euro.

Hang je was aan de lĳ n 
(en gebruik geen droger)

tot €75 p/jaar

2

Als de radiator aan staat: hang er geen 
gordĳnen voor èn zet er geen meubels 
voor. Vieze radiatoren geven minder 
warmte af: houdt ze schoon/stofvrĳ .

Houd je verwarming 
vrĳ  van spullen en stof

tot €30 p/jaar

8

De gemiddelde douchetĳ d is 9 minuten. 
Een gezin kan 90 euro per jaar 
besparen.Tip: plaats een leuke 
douchetimer. 

Douche niet langer dan 
5 minuten

ca. €90 p/jaar

05:00

14 tot €60 p/jaar

Stel je cv-ketel af 
(of laat het doen)

Laat de temperatuur van de ketel 
afhangen van de buitentemperatuur 
(ketels staan vaak op 90°C, terwĳ l 
60°C al prima is). Kĳ k op zetmop60.nl.

Bij een gasprijs van 1 euro per m3 bespaar je 
met deze tips 750 euro per jaar.*  
Is jouw gasprijs nu hoger? Dan bespaar je 
nog meer geld.

16 TIPS
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BESPAAR

nu

16 TIPS
om slim te besparen 
op je energierekening

Maak gratis een afspraak met de 
Energiebespaardienst
Vanuit de gemeente willen wĳ  u helpen met de Energiebespaardienst. 
De Energiebespaardienst zĳ n mensen die verstand hebben van 
energie en u kunnen helpen om minder energie te gebruiken. 
Zo helpen zĳ  door samen naar kansen te kĳ ken om in uw huis energie 
te besparen. De Energiebespaardienst medewerkers doen bĳ  u thuis 
ook kleine aanpassingen, zoals het vervangen van lampen voor 
ledlampen of het plaatsen van een waterbesparende douchekop. 
Deze kleine aanpassingen kunnen per jaar tientallen euro’s besparen. 
Het bezoek van het Energiebespaardienst is voor u helemaal gratis, 
ook de spullen die de Energiebespaardienst installeert, krĳ gt u 
cadeau. Het is wel belangrĳ k dat u de oude lamp of douchekop 
meegee�  aan het Energiebespaardienst. Wĳ  zorgen er dan voor dat 
deze spullen op de juiste manier worden gerecycled.

Zo plant u een afspraak in: 
U kunt op verschillende manieren een afspraak maken: 
1. Ga naar www.winstuitjewoning.nl/duiven. Daar leest u alles over 

deze actie en klikt u op ‘maak een afspraak’. Klik op de datum en 
het dagdeel waarvan u weet dat u thuis bent. Zet de afspraak in 
uw agenda en zorg dat u thuis bent op het afgesproken dagdeel.

2. Bel met telefoonnummer: 023 583 69 36 en maak samen met de 
medewerker van de helpdesk een afspraak.

Heeft  u hulp nodig bij  andere vragen die niet te maken hebben met 
energie besparen?
Neem dan contact op met Mikado. Mikado hee�  een breed aanbod aan 
activiteiten en diensten op het gebied van welzĳ n, bestemd voor de 
inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Adres: Fuutstraat 50, 6921 WJ  Duiven 
Tel: 0316 – 250700, E-mail: info@mikado-welzĳ n.nl

* Gegevens & bedragen komen van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl). Voor het berekenen 
van besparingen over een langere termĳ n (15 tot 25 jaar) gaat Milieu Centraal uit van de volgende 
energieprĳ zen; 1 euro voor een kuub (m3) gas en 22 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom. 
Kij k op je energie contract voor je eigen prij s per m3 en reken uit wat je precies kunt besparen. 

© 2022  concept, design & copyright: www.manufesta.nl  
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Aardgasvrij wonen in De Vergert
Alle gemeenten in Nederland moeten van de Rijksoverheid vastleggen hoe zij gaan stoppen met het gebruik van aardgas voor 
2050. Ook de gemeente Duiven heeft hiervoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe we stap voor stap 

van het aardgas af willen gaan en overstappen naar duurzame warmte.

In de Transitievisie Warmte is De Vergert aangewezen als een zogenoemde ‘startwijk’. Dat betekent dat het doel is dat de 
Vergert rond 2030 aardgasvrij wordt. De komende tijd gaat de gemeente samen met de inwoners van De Vergert verkennen 
hoe we dit het beste kunnen aanpakken. In dit schema wordt weergegeven welke stappen daarvoor nodig zijn. Belangrijk om 

te weten is dan we eerst met de wijk de stappen uitwerken en overeenstemming zoeken. Vervolgens wordt het plan bij het 
college en de raad aangeboden.
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ook nog over 2 jaar. Het is belangrijk dat u meedoet zodat de ge-
kozen oplossingen passen bij uw wensen. Hoe meer mensen uit 
de Vergert meedoen, hoe beter het alternatief past bij de voor-
keuren in de wijk. 
Wilt u aansluiten bij een werkgroep?
Stuur dan een mailtje naar aardgasvrij@1stroom.nl dan ont-
vangt u meer informatie.

 
VRAAG EN ANTWOORD 

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over het hele proces 
richting een aardgasvrije wijk, u bent niet de enige. 
Tijdens de kick-off hebben bewoners van de wijk hun vra-
gen of ideeën in de ideeënbus gedaan. Hier vindt u de meest  
voorkomende vragen en opmerkingen: 



2030

NIEUWSBRIEF
TERUGBLIK GESLAAGDE
KICK-OFF 16 OKTOBER
Vergert oost (Zadelmakerstraat, Touwslager-

straat, Gildedreef, Looierstraat, Kuiperstraat 

en de Weverstraat) stapt over van aardgas 

naar een duurzamer alternatief.

In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van de informa-
tie van de kick-off op 16 oktober, antwoorden op de vragen die 
toen zijn ingediend en een leuke puzzel waarmee u ook nog een 
prijs kunt winnen. 

De komende tijd zult u met enige regelmaat een nieuwsbrief 
zoals deze ontvangen. 
Zo houden we elkaar op de hoogte over de ontwikkelingen 
richting de Vergert Aardgasvrij.

16 Oktober was het zo ver: de 
kick-off bijeenkomst van De 
Vergert Aardgasvrij! De grote 
opkomst (300 bezoekers, on-
geveer 175 huishoudens) laat 
wel zien dat het thema speelt 
in de wijk en dat de bewoners 
al bezig zijn met de alterna-
tieven om in de toekomst hun 
huis duurzaam te verwarmen.

WAT GAAN WE 
DOEN? 
De komende jaren gaan we 
samen aan de slag om in de 

wijk de Vergert (oost) over 
te stappen van aardgas naar 
een duurzaam alternatief. 
Dit doen we met de bewoners 
van de Zadelmakerstraat, 
Touwslagerstraat, Gildedreef, 
Looierstraat, Kuiperstraat en 
de Weverstraat. 

PROCES
Het plaatje van het proces om 
tot een aardgasvrije wijk te  
komen, is gepresenteerd tij-
dens de kick-off bijeenkomst 
op 16 oktober 2022. Het 
streven is om in 2030 over te 
stappen omdat dan ook de 
riolering wordt vervangen. 

OOK AANSLUITEN BIJ ONZE 
WERKGROEPEN?
Onderzoek de alternatieven voor aardgas, 

denk mee over subsidies en financiering, help 

klussen en houd wijkgenoten op de hoogte.
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Energiecoaches zijn vrijwilligers die gratis 

bij u thuis komen om advies te geven over 

energiebesparing.
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Op deze manier is er maar één 
keer overlast in de wijk als we 
ook voor aardgasvrij aanpas-
singen moeten doen aan ka-
bels en leidingen in de grond. 
De komende jaren zijn daar 
een aantal stappen voor nodig. 
Deze stappen worden weerge-
geven in het overzicht op de 
achterzijde.

De werkgroepen spelen een 
belangrijke rol bij het uitwer-
ken van de verschillende stap-
pen. Bijvoorbeeld door alle 
inwoners van de wijk te infor-
meren, verschillende opties 
te onderzoeken en vergelij-
ken en de kosten te bekijken. 
De werkgroepen bestaan uit 
wijkbewoners aangevuld met 
medewerkers van de gemeen-
te en eventueel inhoudsdes-
kundigen. Meer informatie 
over de werkgroepen en hoe u 

zich hiervoor kunt aanmelden, 
vindt u op pagina 2.

We maken de komende jaren 
drie documenten die steeds 
duidelijker antwoord geven op 
de vraag welk alternatief voor 
aardgas bij de verschillende 
woningen in de wijk past. De 
documenten worden door de 
werkgroepen en gemeente 
gemaakt en voorgelegd aan de 
wijk. Daarna moet de gemeen-
teraad het document vaststel-
len en kunnen we met de vol-
gende fase aan de slag. 

Er zijn 4 verschillende fases 
die doorlopen worden in het 
proces:

• Fase 1 - Warmtevisie: We be-
schrijven hier verschillende 
ontwikkelingen en hoe we 
daarmee omgaan. Ook zetten 

COLOFON

Heeft u algemene vragen 
over duurzaamheid? 

Neem dan contact op met  
Regionaal Energieloket: 

088 525 4110

Heeft u vragen over het 
project De Vergert 

Aardgasvrij? Bel dan met 
projectleider Tim  

Kleingeld: 088 695 3083 
of mail naar 

aardgasvrij@1stroom.nl

Algemene vragen over 
verduurzaming in Duiven  

(en aanmeldingen om 
Energiecoach te worden) 

kunt u sturen naar: 
samen1nergie@1stroom.nl 

Meer informatie over 
project Aardgasvrij: 

https://samen1nergie.nl/
aardgasvrij-wonen/

Vormgeving: Snelle Koppen

PUZZEL
Heeft u de kick-off bijeenkomst gemist maar 
wilt u wel zo’n lekker warme plaid? Los dan 
deze puzzel op en stuur het antwoord naar: 
aardgasvrij@1stroom.nl en maak kans op de 
Vergert aardgasvrij plaid gemaakt van gerecy-
cled plastic.
 
1.  Waarmee isoleer je de kieren bij deuren en 

ramen.
2.  Wat kun je gebruiken i.p.v. een airco.
3.  Welke lampen zijn het goedkoopste in ge-

bruik.

4.  Welke wijk doet mee aan aardgasvrij in  
Duiven.

5.  Waar hang je de was op.
6.  Op welke stand zet je de vaatwasser.
7.  Wat kun je doen bij te veel lucht in de leidin-

gen.
8.  Zorg goed voor ……………….. in de ruimte 

waar je bent.
9.  Wat kun je achter de radiator plaatsen.
10.  Hoe hoog staat de thermostaat bij voorkeur  

overdag.
11.  Hoe lang mag je bij voorkeur onder de douche.
12.  Hoe bespaar je water tijdens het douchen.
ANTWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Laika zit lekker warm onder de plaid Krummel zit er lekker warmpjes bij

PLAID

De bezoekers van de kick-off op 16 oktober gingen naar huis met een lekker warme plaid gemaakt van gerecyclede PET flessen.  
Met deze plaid op de bank, kan de verwarming weer een graadje lager en bespaart u energie en geld. Ook de huisdieren in de Vergert 
genieten van de warme plaids!

Ook meedoen en meedenken? Aanmelden voor 
een van onze werkgroepen kan altijd!

Activiteiten & Communicatie, Techniek, 
Financiën, Klusgroep

aardgasvrij@1stroom.nl

https://samen1nergie.nl/aardgasvrij-wonen/

TERUGBLIK GESLAAGDE 
KICK-OFF 16 OKTOBER

Projectleider Tim Kleingeld licht toe welke wijken als startwijken 
zijn aangewezen
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