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Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
Er waren veel oude bekenden bij de bijeenkomst. Daarom hebben we stil gestaan 
bij de voortgang van het warmtenet en uitgelegd welke stem het meedenkteam de 
komende 1,5 jaar gaat krijgen. Daarna hebben we het gehad over de uitwerking van 
de duurzaamheidsmarkt.  
 
 
De volgende bijeenkomst gaan we criteria maken waaraan het bedrijf van het 
warmtenet aan moet voldoen. Als je hierover wil meepraten, is dit dus een 
belangrijke bijeenkomst om aan te sluiten!  
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De vorige keer is beschreven hoe de rol van het meedenkteam komt uit te 
zien bij de aanbesteding voor een bedrijf dat het gaat aanleggen. Dit kan 
ook een samenwerking tussen een bedrijf en de gemeente zijn. Deze keer 
was een aantal oude bekenden aanwezig, waardoor enkele vragen zijn 
gesteld:  
  

ROL MEEDENKTEAM WARMTENET 

Anne de Gier gaat de werkzaamheden van Peter Hopmans overnemen. 
Anne gaat in een duo-rol met Roxanne werken. Roxanne blijft 
aanspreekpunt voor het meedenkteam en regelt alles dat met de buurt te 
maken heeft. Anne gaat over de strategie en zorgt ervoor dat punten uit 
de wijk binnen de gemeente worden opgepakt.   

NIEUWE PROCESMANAGER: ANNE DE GIER 

• Welke bedrijven kunnen een warmtenet aanleggen?  

• Wat is het rendement van een warmtenet, vergeleken met een warmtepomp of CV-ketel? 
Vanaf de Maas tot aan de woning zitten namelijk tal van warmtewisselaars.  

• Hoe is de verdeling van de Rijksbijdrage voor de PAW gemaakt? Welk deel gaat naar de 
buurtbewoners?  

• Verduurzamen kost veel geld en is ingewikkeld. Kunnen we door middel van collectieve 
inkoop de buurt helpen?  

Roxanne komt met de antwoorden terug.  
 
Daarnaast gaven verschillende mensen in het meedenkteam aan dat ze het gevoel hebben dat het 
project stilstaat. Roxanne heeft daarom uitgelegd dat de komende 1,5 jaar erg belangrijk zijn, 
omdat de gemeente op zoek gaat naar een bedrijf dat het warmtenet kan aanleggen. Dit is dus hét 
moment om aan te sluiten bij het meedenkteam. Want als de aanbesteding goed verloopt, dan is 
er eind 2023 een partij (of een samenwerking tussen partijen) die het warmtenet daadwerkelijk 
gaat aanleggen. En in het meedenkteam mag je als buurtbewoner meepraten welke bedrijf dat 
moet worden.  
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Het meedenkteam wil naar een wijk op excursie die al 
van het aardgas af is door middel van een warmtenet op 
aquathermie. De medewerker van de gemeente Sittard-
Geleen die Limbrichterveld begeleidt, nodigen we graag 
in Venlo uit voor een toelichting op hun leerpunten. 
Roxanne en Anne gaan op zoek naar een nieuwe wijk die 
geschikt is voor de excursie.  

EXCURSIE AARDGASVRIJE WIJK 

De duurzaamheidsmarkt staat gepland in het najaar op zaterdag 8 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. 
Roxanne heeft een plan van aanpak gemaakt. Dat is besproken en wordt op een paar punten aangepast:  
 

• Garage sale verspreid over de wijk. Alle andere activiteiten op één plek.  

• Blariacumcollege heeft onlangs met afval gewerkt, uitnodigen voor tentoonstelling.  

• Boompjes waren erg geliefd, nagaan of die actie terug kan komen.  

• Demo van musical via Stella Duce.  

• Een aantal mensen willen graag meehelpen met de organisatie. Ik maak een lijst met actiepunten 
en stuur die rond zodat iedereen zijn naam ergens bij kan invullen. Degenen die sowieso willen 
helpen: Yet, Marly, Mieke, Sandy, Annemarie.  

• Muziek en dans via de Turkse moskee, Marokkaanse moskee en/of Molukse gemeenschap.  
 
De aangepaste versie van het plan van aanpak zit in de bijlage van de mail.  

DUURZAAMHEIDSMARKT 


