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Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
Tijdens deze bijeenkomst van het meedenkteam hebben we gesproken over het 
Rondje Hagerhof-Oost, hoe de subsidie van de PAW wordt gebruikt en hoe de input 
van het meedenkteam wordt gebruikt in de stukken voor de aanbesteding van het 
warmtenet.  
 
Uit het gesprek bleek dat het meedenkteam behoefte heeft aan een globale 
inschatting van de kosten, inhoudelijk deskundige ondersteuning en aanwezigheid 
van Woonwenz.  
 



 

 2 

 
  De opkomst bij het Rondje Hagerhof-Oost was niet hoog. Het concept “duurzaamheidsmarkt” is 

nu drie keer uitgevoerd in Hagerhof-Oost en het meedenkteam denkt dat het concept verouderd 
is. We moeten iets nieuws bedenken, waarbij alle partijen meer proactief contact zoeken met 
buurtbewoners. Ook moet een sterke naam voor de activiteit bedacht worden. Iemand anders 
denkt dat zo’n activiteit pas echt een succes wordt als het financiële plaatje bekend is. Voor de 
garage sale is het beter als de adressen voortaan online en in de nieuwsbrief gedeeld worden, 
zodat iedereen weet waar spullen te koop zijn.  
Er waren ook dingen goed gegaan: de catering was top en de modeshow en tentoonstelling 
vielen in de smaak.  
Voor een sfeerimpressie, zie onderstaande foto’s:  

RONDJE HAGERHOF-OOST: EVALUATIE 
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Op vraag van het meedenkteam heeft Roxanne 
toegelicht hoe de subsidie van de PAW ingezet gaat 
worden. Om hierover een beter beeld te krijgen, wil het 
meedenkteam graag over concrete cijfers praten (hoe 
groot is de totale investering? Wat is de vergelijking 
tussen gas en warmtenet?). Daarom nodigt Roxanne 
voor volgende bijeenkomst een inhoudelijk deskundige 
partij uit die samenwerkt met de gemeente: Fakton  

INZET PAW SUBSIDIE  

De input van het meedenkteam is op verschillende manieren meegenomen in de stukken voor de 
aanbesteding. Veel punten die het meedenkteam belangrijk vindt, zijn al in de documenten opgenomen. 
Enkele extra punten die opgenomen zijn naar aanleiding van de input van het meedenkteam:  

• Het meedenkteam wil transparante, heldere en toegankelijke communicatie in de eigen taal  

• Het meedenkteam wil inspraakmomenten, zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als tijdens 
de realisatie van het warmtenet.  

• Het meedenkteam wil transparant onderzoek naar de temperatuur van het Maaswater en het 
effect van het warmtenet op de flora en fauna in de Maas.  

• Het meedenkteam wil dat problemen binnen 1 dag worden opgelost.  

• Het meedenkteam wil goed kunnen communiceren met werknemers en deze moeten 
betrouwbaar zijn.  

• Het meedenkteam wil ontzorgd worden.  
Een totaalbeeld van de inhoud van de aanbestedingsstukken volgt later.  
 
Het meedenkteam heeft aangegeven inhoudelijke ondersteuning te willen op een aantal punten:  

• Bijgepraat worden over actuele zaken  

• Voorbereiden van gesprekken met bedrijven tijdens de concurrentiegerichte dialoog  

• Beoordelen van plannen van aanpak  
Ook mist het meedenkteam de aanwezigheid van Woonwenz als woningeigenaar. Er zijn wel altijd 
huurders bij het meedenkteam aanwezig.  
 
Een website waar al veel informatie is te vinden: www.expertisecentrumwarmte.nl.  

Energy. Website: www.fakton.com/ondernemingen/fakton-energy. Ook heeft het meedenkteam enkele 
andere bedrijven aangedragen. Roxanne gaat na of dit interessant is voor het meedenkteam/gemeente.  

INPUT MEEDENKTEAM AANBESTEDING 

http://www.expertisecentrumwarmte.nl/
https://www.fakton.com/ondernemingen/fakton-energy/

