
 

Toetsing kernwoorden meedenkteam 
 
Leeswijzer 
Op maandag 12 september 2022 heeft het meedenkteam een aantal woorden geselecteerd 
die voor hun belangrijk zijn bij de zoektocht naar een warmtebedrijf. De 4 woorden zijn: 
betrouwbaarheid, communicatie, duurzaamheid en transparantie. Ook heeft het 
meedenkteam per woord uitgelegd wat dit voor hun in de praktijk betekent. Zowel de 
kernwoorden als de uitleg daarvan zijn de afgelopen periode getoetst bij meedenkleden die 
niet aanwezig waren op 12 september, tijdens de duurzaamheidsmarkt, tijdens de braderie 
bij de Turkse moskee en bij een informatiebijeenkomst in de Marokkaanse moskee. In totaal 
hebben 30 personen gereflecteerd op het werk van het meedenkteam. De reacties van de 
respondenten zijn in dit document te vinden.  
 

 
Anders, namelijk:  

• De prijs van warmte ook concurrerend is t.o.v. andere mogelijkheden.  

• De bewoners mede-eigenaar zijn van het warmtebedrijf (coöperatief).  

• Een warmtebedrijf moet tarieven hanteren die niet gekoppeld zijn aan de gasprijs. 
D.w.z. dat de energiekosten van de verbruiker niet beïnvloed worden door zaken 
anders dan productie en beheerskosten van het specifieke warmtenet.  

• Welke omgangsvorm wordt gehanteerd?  

• Referenties en juridische garanties zijn sterk bepalend.  

• Hoe gaan bedrijven om met contracten?  

• Het bedrijf zijn afspraken nakomt en ze niet eenzijdig wijzigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie volgende pagina  
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A. het duidelijk
communiceert over

wat het doet voor en
tijdens de aanleg van

het warmtenet.

B. ik invloed kan
hebben op wie welke

werkzaamheden
wanneer in mijn huis

komt uitvoeren.

C. het bedrijf mij
volledig kan
ontzorgen.

D. het bedrijf
onderdelen eerder
vervangt dan strikt
noodzakelijk om de

effectiviteit te
garanderen.

1a. Een warmtebedrijf kan mij overtuigen dat 
het betrouwbaar is als:



 

 
Anders, namelijk:  

• Het overbrengen van een boodschap. Zonder ruis! In heldere en begrijpbare vorm.  

• Probleem zit vaak niet de info die men gééft, maar in datgene wat men niet vertelt.  

 
Anders, namelijk:  

• De bijdrage die het warmtebedrijf levert niet van negatieve invloed is of heeft aan een 
gezonde en veilige omgeving en de bewoners.  

• Daarnaast zijn alle systemen en technieken niet belastend voor een goed 
functionerend ecosysteem.  

• De kosten die deze duurzaamheid met zich meebrengt in de juiste verhouding staan 
met het doel van het warmtebedrijf: verwarmingsenergie leveren aan een bepaald 
warmtenet.  

• Duurzaamheid is het uitgangspunt van dit alles, anders kunnen we  
beter gas blijven gebruiken. 
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A. De communicatie
verloopt via

verschillende
communicatiekanalen

B. De communicatie
beschikbaar is in

verschillende talen

C. De communicatie
in simpele taal wordt

gedaan met
bijvoorbeeld plaatjes

D. het warmbedrijf
ruim van te voren en

in genoeg detail
informatie geeft

2a. Na de aanleg van het warmtenet vind ik 
de communicatie prettig als:
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A. De onderdelen van het warmtenet zo
lang mogelijk mee kunnen gaan

B. De energie waarop de installatie van het
warmtenet draait duurzaam wordt

opgewekt.

3a. Een warmtebedrijf kan mij overtuigen dat het duurzaam is 
als:



 

 
Anders, namelijk:  

• De bewoners mede kan bepalen hoe het warmtebedrijf te werk gaat.  

• Er een beleidsplan is. Dit beleidsplan wordt voorgelegd aan, en goedgekeurd door de 
warmtenet gebruikers. De gebruikers kunnen appelleren op het moment dat er zaken 
gebeuren die niet besproken en of overeengekomen zijn in het beleidsplan. Oftewel: 
het warmtebedrijf geeft inzicht in de zaken om een goede, afgewogen beslissing te 
kunnen nemen en verantwoording af te kunnen leggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden:  
Openbare ruimte 

• Meer onderhoud van wegen en trottoirs 

• Verkeersveiligheid voor schooljeugd die drukke wegen moet oversteken. Bij de 
Kraanvogelstraat bijvoorbeeld verkeerslichten.  

• Vergroenen (2x) 

• Fietsvriendelijker maken (2x) 

• Bladeren vaker weghalen i.v.m. gladheid 

• Meer ruimte voor kinderen 

• Meer parkeerruimte voor omwonenden 
 
Sociaal 

• De gemeente moet de multiculturele samenleving ondersteunen en zorgen voor 
balans. Zorg ervoor dat er geen aparte groepen binnen Hagerhof-Oost ontstaan in de 
toekomst.  

• Meer saamhorigheidsgevoel in de wijk brengen. 

• Hangjeugd op de straat, met name bij Gilde Opleidingen. 

• Overlast door rondhangende jongeren op de achterompaden in de wijk.  
Voorstel om hier een poort te plaatsen. 
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A. Het mij inzicht geeft in hoe het
functioneert

B. Als het mij de mogelijkheid geeft om mijn
(on)tevredenheid met hen te delen

4a. Een warmtebedrijf kan mij overtuigen dat 
het transparant is als:

5. Deze vragen gingen allemaal over het aanleggen van een 
warmtenet in Hagerhof-Oost. Maar als de gemeente toch bezig is in de 
wijk: welke andere zaken zou de gemeente dan ook meteen moeten 
oppakken? Hoe kunnen we het leven in Hagerhof-Oost fijner maken? 
 



 

Warmtetransitie 

• Wat worden de maandelijkse kosten voor het warmtenet? Vooral als je een eigen 
huis hebt.  

• Meer ontzorgingsprojecten t.b.v. isolatie, zoals het aankomende 
zonnepanelenproject. 

• Hoe komen de contracten uit te zien, hoe lang gaan die lopen en wat gebeurt er als ik 
ga verhuizen?  

• Kan de gemeente een rol spelen in het beheer van het warmtenet?  
 
De antwoorden op deze vraag worden meegenomen in het project Gas(t)vrij Hagerhof-Oost.  


