
 
 

 

 
17e bijeenkomst meedenkteam Gas(t)vrij Hagerhof-Oost  |  14 februari 2022 

 
  

Op maandagavond 14 februari kwam het meedenkteam weer in het 
gemeenschapshuis De Zuidpilaar bij elkaar. We vonden het fijn dat we elkaar weer 
konden ontmoeten. Koffie en vlaai was verzorgd en de sfeer was goed. Hier lees je 
de samenvatting. 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

● Voorstelrondje en afscheid Peter  

● Terugblik op 2020-2021 

● Vooruitblik naar 2022-2023 

● Concrete acties 

Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 

http://www.mindergas.nl/
http://www.slimmemeter.nl/


 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de bijeenkomst hebben we 
nieuwe buurtbewoners mogen 
ontmoeten. Arzu en Abdul stelden zich 
voor als buurtbewoners die ook politiek 
actief zijn.  
 
Arzu Ozalp legt uit dat ze van de PvdA is, 
maar dat ze niet om die reden aanwezig 
is. Ze is wijkbewoner in Hagerhof-Oost 
(Scholeksterstraat) en wil graag 
meedenken over de toekomst van de 
wijk: “Het is iets van ons samen.”  
 
Abdul Meidanwal legt uit dat hij op de 
lijst staat voor het CDA, maar dat hij 
vooral heel benieuwd is wat er speelt in 
de wijk Hagerhof-Oost en wat er wordt 
besproken in het meedenkteam. Hij 
woont in de Flamingostraat en wil graag 
in het meedenkteam zijn steentje 
bijdragen.  

Voorstellen en 
afscheid 
Bij de gemeente zijn een paar 
wisselingen van de wacht. Roxanne 
vervangt Lars van Atriensis. En helaas 
heeft Peter uitgelegd dat hij het project 
gaat verlaten.  
 
Roxanne Oude Alink heeft zich 
voorgesteld als iemand met ervaring in 
bewonersparticipatie. De komende jaren 
gaan we van communiceren naar 
participeren en daarom neemt Roxanne 
de taken van Lars Bouwman (Atriensis) 
over.  
 
Peter is vandaag de laatste keer als 
projectleider bij het meedenkteam. Vanaf 
maart is hij niet meer bij het project 
betrokken. Dat komt door juridische 
regels van de gemeente. Wie zijn taken 
gaat overnemen, is nog niet bekend. Hij 
heeft wel beloofd de volgende keer 
gewoon erbij te zijn!  

Nieuwe meedenkers 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik 2020-2021 

Peter heeft ons een overzicht laten zien van de activiteiten en ontwikkelingen van de 
afgelopen 2 jaar. Er is veel gebeurd: er is een meedenkteam gevormd, er is een 
duurzaamheidsmarkt georganiseerd, de Woning van Morgen is geopend en nog veel 
meer.  
 
In 2020 zijn we gestart met Gas(t)vrij Hagerhof-Oost. In de twee jaar daarna hebben we 
hard gewerkt om allerlei acties en activiteiten op te zetten. Een overzicht vind je hier:  

● De Woning van Morgen  

● Maandelijkse nieuwsbrief 

● Meedenkteam en activiteitenteams  

● Duurzaamheidsmarkten 

● Ludieke acties in de wijk  

● Referentiewoningen 

● Vragenlijst voor de wijk 

● Duurzaamheidsambassadeurs   

● Duurzaam Bouwloket 

● Samenwerking met College Den Hulster, basisschool De Koperwiek, Fontys Hogeschool 

en Gilde opleidingen  

● Communicatie- en participatieplan  



 
 
 

 

 

Concrete acties 
Er zijn plannen om in het eerste half jaar activiteiten te organiseren. Jet en Leon gaan 
aan de slag met de kookclinics en de duurzaamheidsambassadeurs voeren gesprekken 
in de buurt.  
 
Alle activiteiten die in het eerste half jaar van 2022 worden georganiseerd:  

● Kookclinics (Jet en Leon)  

● Inrichting van de tuin bij De Woning van Morgen (samen met leerlingen van Yverta 

helpen bij de aanleg) 

● Duurzame dag bij de moskee → we zoeken één persoon uit het meedenkteam om mee 

te denken 

Vooruitblik 2022-2023 
Vanaf 2022 gaan we concreter aan de slag. De gemeente gaat in gesprek met 
verschillende bedrijven op zoek naar de beste partij om het warmtenet aan te leggen 
en te onderhouden. Daardoor wordt het project steeds concreter en kunnen we de 
wijkbewoners ook beter activeren om alvast duurzame maatregelen te nemen of 
mee te denken.  
 
De gemeente start half 2022 met de “concurrentiegerichte dialoog”. Dit betekent dat 
de gemeente samen met bedrijven gaat onderzoeken hoe het warmtenet moet 
worden aangelegd. Ook bespreken ze wat dat gaat kosten, welk bedrijf dat het beste 
kan en welke maatregelen aan de woningen moeten worden genomen. We nodigen 
graag meedenkleden uit om hierover mee te praten. De verwachting is dat eind 2024 
alles over de techniek duidelijk is. Vanaf 2025 wordt het warmtenet aangelegd en 
worden woningen aangesloten.  
Daarom gaan we de wijkbewoners activeren om op verschillende manieren mee te 
denken en mee te doen: het meedenkteam uitbreiden, een nieuwe groep om het 
meedenkteam heen dat slechts af en toe meedenkt, de wijk uitnodigen tot reactie en 
informatie sturen. We gaan daarbij gebruik maken van de succesverhalen die er al zijn 
in de wijk. We gaan aan de slag!  

Het volgende overleg 
Het volgende overleg vindt plaats op maandag 21 maart 2022 van 19:00 tot 20:30. We 
hopen dan ook weer in De Zuidpilaar te kunnen zijn. Dat laten we nog via mail weten. 
Tot dan!  
 
 


