
In de Warmtevisie staat wanneer welke wijk van het 
aardgas af gaat (voor of na 2030) en wat dan de 
mogelijke alternatieve duurzame warmtebronnen zijn. 

•  In 2050 gaan we volledig van het aardgas af.
•  Dit wordt vanaf 2050 geregeld in het 

Klimaatakkoord.

Hoe we dit gaan doen? Dat staat in onze Warmtevisie.

Door het isoleren van je woning kan je tot 25% van de 
warmtevraag terugbrengen.

Ga je verbouwen? Isoleer dan ook bijvoorbeeld muur, 
vloer of dak. En denk verder gelijk aan zonnepanelen 
of vloerverwarming en mogelijk een warmtepomp of 
zonneboiler.

De wooncoach van het Energieloket geeft gratis advies. 
Kijk op duurzaamwierdenenter.nl voor meer informatie 
over isolatie.

In de Warmtevisie voor de gemeente Wierden geven 
we richting aan hoe woningen en gebouwen in 
de gemeente Wierden in de toekomst verwarmd 
kunnen worden zonder aardgas. Daarnaast wordt er 
beschreven welke stappen we hiervoor kunnen zetten 
vóór 2030. Energie besparen en isoleren is de eerste 
stap. Het gaat hierbij om uitgangspunten en mogelijke 
oplossingen, niet om definitieve beslissingen!

Samen met de verschillende experts, waaronder 
Reggewoon en de netbeheerders zijn de kansrijke 
alternatieven voor aardgas bekeken. De mogelijkheden 
voor individuele woningen zijn:

Zoals je ziet, lijkt het erop dat we in de gemeente 
Wierden niet voor een collectief alternatief kiezen zoals 
een warmtenet. In onze gemeente lijkt een individuele 
oplossing op dit moment de beste optie. Dit heeft te 
maken met het bouwjaar, de ligging en de mate  
van isolatie van de woningen en gebouwen.  
En ook met de woningdichtheid en de afwezigheid  
van warmtebronnen. Het uitgangspunt van 
de gemeente Wierden is om het bestaande 
aardgasnetwerk te gebruiken.
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De Warmtevisie

Hoe gaan we verder? Wat vinden wij belangrijk?

De eerste stap: isolatie

De volgende stap: Wijkuitvoeringsplannen (WUP)

Het is een richting, niet definitief

De mogelijke alternatieven voor 
de gemeente Wierden

Pas in het WUP wordt besloten wat het alternatief 
voor aardgas in de wijk wordt. Bij het maken van 
de WUP’s kun jij als inwoner volop meepraten, 
want het gaat om jouw wijk. We starten met 
verkennen of we tot een WUP voor Wierden 
Oost kunnen komen. Samen met de inwoners, 
bedrijven en partners in de wijk.

Iedereen aan de slag met isoleren, energie 
besparen en energie opwekken

Warmtevisie vastgesteld

Samen met inwoners, bedrijven en partners 
starten met de verkenning van de eerste 
Wijkuitvoeringsplannen

Eerste wijken aardgasvrij of aardgasvrij-ready

Alle woningen en gebouwen in Nederland 
aardgasvrij
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1. We doen het samen

3. Bedrijven doen mee

5. We doen het zorgvuldig

4. Kosten voor de inwoner 
moeten onder de streep  

niet stijgen

2. Isoleren en energie besparen
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Wat is de conclusie uit de 
Warmtevisie? Individuele 
oplossing is de beste

samen
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