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Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
De hele bijeenkomst van het meedenkteam stond in het teken van het warmtenet: 
wat verwachten jullie als buurtbewoners van een bedrijf dat het warmtenet gaat 
aanleggen? Tijdens een interactieve avond hebben we antwoord gegeven op deze 
vraag. De samenvatting lees je in dit verslag en de gedetailleerde uitwerking in de 
bijlage van dit document.  
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Betrouwbaarheid 
Zekerheid 

Zorgvuldigheid 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK VOOR HET WARMTEBEDRIJF?  

Transparantie 
Duurzaamheid 

Communicatie 

HOE MOET HET WARMTEBEDRIJF ONS OVERTUIGEN DAT ZE AAN DEZE WOORDEN VOLDOEN? 

BETROUWBAARHEID/ZEKERHEID/ZORGVULDIGHEID  

• De monteurs moeten betrouwbaar en eerlijk zijn.  

• Communicatie over de komst van monteurs moet duidelijk zijn (wat komen ze doen?) en 
informatie moet tijdig worden gedeeld, bijvoorbeeld 1-2 weken van tevoren. Als het 
warmtebedrijf zich niet aan de afspraken houdt, moeten daar consequenties aan hangen. 

• Het bedrijf moet 100% ontzorgen, ook zaken die tussen wal en schip vallen moeten worden 
opgepakt. Er was discussie over een vaste installateur voor de hele buurt of een flexibel 
aanbod van installateurs. Het meedenkteam vindt beiden prima, zolang het duidelijk wordt 
gecommuniceerd.  

• Het bedrijf moet referenties kunnen overleggen.  

• Het bedrijf moet doen wat het zegt én zeggen wat het doet. Daarover moeten 
prestatieafspraken worden gemaakt.  

• Het bedrijf moet garanties afgeven op het geleverde werk en dat moet in een 
resultaatverplichting worden vastgelegd.  

• Betrouwbaarheid van de installatie is belangrijker  
dan duurzaamheid. Voorbeeld: als een afleverset  
een bepaalde leeftijd heeft bereikt maar in het  
kader van duurzaamheid nog even kan blijven  
hangen, dan moet het toch vervangen worden  
vanwege de betrouwbaarheid.  

• De totale kosten moeten zo laag mogelijk zijn.  
 
COMMUNICATIE 

• Het warmtebedrijf moet meer service bieden dan 
de huidige energieleverancier, omdat  
buurtbewoners niet meer kunnen overstappen naar een andere aanbieder.  

• Algemene communicatie moet helder zijn, zoals hoe de wijk bereikbaar is tijdens 
werkzaamheden, hoe lang storingen duren, etc.  
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• Er is keuzevrijheid gewenst hoe buurtbewoners de informatie ontvangen. Bijvoorbeeld: via 

een app, per sms of per mail.  

• Het warmtebedrijf moet aandacht hebben voor laaggeletterden en hen aan de hand 
meenemen.  

• Algemeen contact met het bedrijf moet snel, direct (24/7 beschikbaar) en in de eigen taal 
verlopen via een kanaal naar keuze (telefoon (zonder veel doorklikmenu’s), app, sms, e-
mail).  

 
TRANSPARANTIE 

• Het warmtebedrijf moet transparant zijn over de prestaties, bijvoorbeeld in de app of via 
een website.  

• Het warmtebedrijf moet transparant zijn over klachten, door middel van een heldere 
klachtenprocedure, waarin het bedrijf aangeeft op welke termijn klachten worden 
afgehandeld.  

• De buurtbewoners willen graag hun (on)tevredenheid kenbaar kunnen maken, 
bijvoorbeeld via een openbaar tevredenheidsonderzoek.  

 
DUURZAAMHEID 

• Het is belangrijk dat er goed word nagedacht over de duurzaamheid van de bron.  

• Het is belangrijk dat de energie die gebruikt wordt voor de installatie duurzaam is.  

WAT GAAT DE GEMEENTE MET JULLIE REACTIES DOEN?  

De komende tijd gaat de gemeente aan de slag om jullie verwachtingen van het warmtebedrijf 
te toetsen in de rest van de wijk. Bijvoorbeeld bij de duurzaamheidsmarkt vragen we 
voorbijgangers, in de nieuwsbrief wordt er aandacht aan geschonken en bij andere activiteiten 
in Hagerhof-Oost doen we ook een check. Ook het bewonerspanel (9 voormalig 
meedenkleden) vragen we een reactie te geven op jullie verwachtingen. Zo weten we zeker dat 
jullie verwachtingen overeenkomen met die van de rest in de wijk.  
 
Tegelijkertijd gaat de gemeente jullie verwachtingen verweven in de stukken voor de 
aanbesteding. Dat betekent dat je soms letterlijk zinnen uit dit verslag terug kunt vinden en 
soms is de boodschap op een andere manier verpakt. Hoe jullie verwachtingen precies zijn 
meegenomen, bespreken we in een volgende bijeenkomst van het meedenkteam.  


