
Wijkbijeenkomst 
‘t Zand
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Gaan we gezamenlijk voor een 
Wijkplan aardgasvrij in 't Zand? 
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Welkom
bewoners uit 't Zand

Programma:

 Kennis maken

 Informeren 

 Ophalen

 Vraag en antwoord

 Vervolg?
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Sanne Fuchs
Adviseur

Communicatie & Participatie

HetEnergieBureau



Goed om te weten

• Er wordt een opname gemaakt en deze wordt 
gepubliceerd op 
https://www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid en 
https://www.sonenbreugel.nl/wijkbijeenkomst-t-zand-
aardgasvrij-op-31-januari

• U als publiek wordt niet in beeld gebracht
• Online publiek kan vragen stellen via de chat. 

Deze worden z.s.m. beantwoord
• Belangrijke vragen komen aan bod in het tweede deel van 

de avond en worden plenair beantwoord
• Vanwege tijdgebrek kan het zijn dat niet alle vragen 

beantwoord kunnen worden. De beantwoording van deze 
vragen volgt achteraf via de bovengenoemde website 
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Het Panel
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5

HetEnergieBureau

Anna Lena 
Gompelmann 

Adviseur energietransitie en 

participatie

Gemeente Son en Breugel

Jorrit Visée 

Beleidsmedewerker

duurzaamheid

Gemeente Son en Breugel

Steven Grevink

Wethouder



Wat is een wijkplan aardgasvrij?
• Een uitvoeringsplan waarin wordt beschreven wanneer

en hoe één of meerdere buurten of wijken aardgasvrij(-
ready) worden

• Samen met de bewoners en de gemeente

• Een concrete uitwerking van de Transitievisie Warmte 
(TVW)
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Fases van een wijkplan aardgasvrij

Fase 
0

GO

NO-GO

Fase 
1

Fase 
2

Fase 
3

Voorbereiding Samen aan 
de slag

Keuzes 
maken

Plan opstellen 
en vaststellen

Hier staan wij nu



• Gemeente

• Stakeholders
• Woonstichting thuis
• Buurttuin 't Zand 
• Son Energie
• Seniorenraad

• Wijkwandeling
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Wat we tot nu toe hebben gedaan



Vanavond

• Doel van de avond: 
Gaan we gezamenlijk voor een wijkplan aardgasvrij in 't 

Zand?
1. Willen jullie (bewoners van ‘t Zand) samen met de 

gemeente een wijkplan aardgasvrij maken 
&

2. Hoe willen jullie (bewoners van ‘t Zand) betrokken worden 
bij het maken van een wijkplan aardgasvrij?

• Startdocument
• Vragen?
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Mentimeter
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Ga naar: www.menti.com
Code: 4242 9374
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Antwoord Aantal keren 
genoemd

(Veel) Geld 31

Subsidie 24

Duidelijkheid 2

Kratje Bier, fles wiskey 2

Kennis 7

Budget 2

Niets 2

Een (snel/gedragen/ toegesneden) 
Plan (per huis)

9

(duidelijke) visie 11

(Goed) advies 4

Coördinatie 2

Collectief dus goedkopere inkoop 4

Financiële ondersteuning 1

Energiescans 1

Leiding 1

Stevige stroom aansluiting 1

Support in keuze maken 1

Antwoord Aantal keren 
genoemd

Motivatie 1

Verbinding 1

Goede uitleg 2

Duidelijkheid over hoe en 
financiering

1

De gemeente die het collectief 
aanlegt

1

Meerjaren korting 1

Goede alternatieven (en 
suggesties)

3

Goede voorlichting 2

materialen 1

Goed onderzoeken 2

Iemand die de rotzooi in huis 
opruimt

1

Goed proces 1

Inzicht in mogelijkheden 1

Verantwoordelijkheidsgevoel 1

Zorg op maat 1

Snel keuze ik moet een nieuwe 
ketel

1

Antwoord Aantal keren 
genoemd

begeleiding 2

Wijk bij iedere stap betrekken 1

Geen mening van zogenaamde 
bouwkundigen (maar mensen 
die nadenken over toekomstige 
generaties)

2

Duidelijkheid over 
randvoorwaarden

3

faciliteren 1

warmtegarantie 1

Informatie (over wat er nu echt 
gaat lopen en in welke stappen)

5

Duidelijkheid 2

Helpen bij bekijken wat en hoe 1

expertise 3

(Deskundige) voorlichting 2

Optie/keuze 2

Centrale batterij 1

Geen risico lopen 1

Goede ondersteuning 1

Terugverdien visies 1
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Antwoord Aantal keren genoemd

Inzicht in doorlooptijd van het plan 1

De verschillende financieringsmogelijkheden 1

Gedegen analyse van het effect dat behaald kan worden 1

Geen dwang 2

Wijk bij iedere stap betrekken 1

Inspraak 1

Kan waterstof via oude leidingen? 1

voortvarendheid 1

zekerheid 1

We weten nu nauwelijks waar we over praten 1

Sturing geven aan het collectief 1

Openheid/ transparantie 2

Geen inhoudsloze discussie 1

Langetermijnplanning (10 j bijv) 1

Draagvlak 1

Communicatie 1

Organisatie van het proces 1
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Antwoord Aantal keren 
genoemd

Werkgroep 41

Infoavonden 41

Enquête / vragenlijst 16

E-mail 12

Nieuwsbrief 4

informatie 3

Digitaal 2

Website/ gemeente pagina 2

Referendum 2

Antwoord Aantal keren 
genoemd

Inspraakavonden 1

Alle info beschikbaar voor ieder 1

Op de hoogte blijven 1

Actief betrokken en ophalen 1

Gemeente pagina in lokale krant 1

Zakelijk slagvaardig economische 
beslissen voortgang . Zsm
starten 

1

Organisatie van het proces 1

Niet 1

Als expert 1

Met respect voor onze 
intelligentie

1

Internsief 1

Inventarisatie 1

Samen overleggen 1

Wijkcaravan 1

Analyse 1
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Antwoord Aantal keren 
genoemd

E-mail 61

Bijeenkomsten/ informatie 
avonden

20

Werkgroep 12

Nieuwsbrief 10

geïnformeerd 6

Ja 6

Online/ Digitaal 5

Website/ gemeente pagina 5

Enquête / vragenlijst 3

(Mooi Son en Breugel) krant 3

Social media 2

Face-to-face 2

Toehorend 2

Intensief 2

Antwoord Aantal keren 
genoemd

Alle informatie beschikbaar stellen 1

Alternatieven bespreken zoals 
waterstof of huisaccu etc. 

1

Als mogelijke gebruiker 1

Wil graag overall bij berokken blijven 1

In de kroeg 1

In detail 1

Alle media 1

Update 1

Wil op de hoogte gehouden worden 1

niet 1



20 6 februari 2023



Vragen over wijkplan aardgasvrij in ‘t Zand?

Contactpersonen:

Jorrit Visée duurzaam@sonenbreugel.nl

Anna Lena Gompelmann a.gompelmann@hetenergiebureau.nl

Informatie over aardgasvrij is Son en Breugel te vinden op:

https://www.sonenbreugel.nl/aardgasvrij-son-en-breugel
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Aanvullende sheets



Waarom nu al beginnen?

• Dit is de vraag die tijdens de introductie aan de wethouder Steven 
Grevink werd gesteld en die wij hier uit hebben gewerkt

• 2050 lijkt ver weg, maar er moet veel gebeuren 

• Wat is het voordeel van nu al beginnen ?
• Geen draaiboek voor wijkplan aardgasvrij
• Meer keuze vrijheid door op tijd te beginnen 
• Zelf meebepalen wanneer en hoe jullie de overstap willen maken

• Iedereen kan natuurlijk al beginnen 
• Elke buurt van Son en Breugel maakt uiteindelijk een plan, maar niet elke 

buurt tegelijk. 
• Isoleren kan altijd! 
• Elektrisch koken 
• Regionaal energieloket en energieloket Dommelhuis



Waarom is er gekozen 
voor ‘t Zand?
• Dit is de vraag die tijdens de 

introductie aan de 
beleidsmedewerker Jorrit Visée  
werd gesteld en die wij hier uit 
hebben gewerkt

• ‘t Zand scoort het hoogst van de 8 
koplopersbuurten vastgesteld in de 
TVW. 

• ‘t Zand scoort hoog op draagvlak 
en gemiddeld inkomen

• De huizen in ‘t Zand zijn over het 
algemeen al goed geïsoleerd, dus 
er kunnen redelijk snel stappen 
richting aardgasvrij gezet worden
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