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betreft : Voortgang aardgasvrije wijk

Beste inwoner,

Het is alweer even geleden dat wij met u in contact zijn geweest over het onderzoek 
naar een aardgasvrije toekomst voor uw wijk. In december hebben wij veel 
inwoners ontmoet in ’t Buurthuis om in gesprek te gaan over de resultaten van dit 
onderzoek. Begin dit jaar hebben wij de betrokkenheid bij dit onderwerp in de wijk 
onderzocht met een vragenlijst. Hier zijn ruim 300 reacties op gekomen, hartelijk 
dank hiervoor! De resultaten worden momenteel verwerkt en binnenkort naar u 
teruggekoppeld. 

Met deze brief informeren wij u over de stappen die zijn gezet en hoe wij willen 
blijven samenwerken.

De wijk in!
Tussen 6  en 10 juli gaat de werkgroep van inwoners 
en ambtenaren een middag en avond de wijk in met 
een koffiekar. Wij houden ons hierbij aan de RIVM 
richtlijnen. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee van een barista kunt u met de werkgroep en uw 
buren in gesprek over energiebesparing. Omdat het 
wel goed weer moet zijn, wordt de exacte datum een 
week van tevoren met een uitnodiging van de 
werkgroep bekend gemaakt in de wijk en via 
www.leiderdorp.nl/oranjewijk. U kunt hiervoor vanaf 
29 juni ook bellen: (071) 54 58 500. 

Energiebesparingsactie voor woningeigenaren
Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren tot 70 euro terug ontvangen bij aanschaf van 
middelen voor energiebesparende maatregelen. Hiermee willen we huiseigenaren 
helpen om energie te besparen. Hoe dit precies werkt, maken wij binnenkort 
bekend op www.goedleiderdorp  .nl   en via de GOED-krant die u thuis ontvangt. 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?

Werkgroepbijeenkomsten 

http://www.goedleiderdorp/
http://www.leiderdorp.nl/oranjewijk


Het traject waarin de werkgroep de mogelijkheden onderzoekt om uw wijk 
aardgasvrij te maken, gaat in aangepaste vorm door. De werkgroep vergadert eens 
in de twee weken op afstand via internet.

Marktconsultatie
Met een marktconsultatie hebben wij partijen die in aanmerking willen komen om 
een eventueel warmtenet in uw wijk te realiseren, bevraagd over hun aanpak en de 
betaalbaarheid. Hier is waardevolle informatie uitgekomen die wij momenteel 
samen met de werkgroep analyseren. De informatie uit de marktconsultatie wordt 
gebruikt om het vervolgtraject in te richten. 

Proeftuinaanvraag aardgasvrije wijken aangevraagd 
Op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door 
bureau DWA is een subsidieaanvraag aardgasvrije 
wijken bij het Rijk ingediend voor 4,7 miljoen 
euro. Om de kans op het binnenhalen van de 
subsidie te vergroten is er een aanvraag gedaan 
voor een gedeelte van het projectgebied. 

Dit betreft het deel met de meest geschikte 
woningen voor aansluiting op een warmtenet en 
waar het vervangen van de riolering nog wat 
langer kan wachten. De uitslag van deze aanvraag 
is na de zomer bekend. Als de subsidie wordt 
toegekend betekent dat niet dat deze woningen 
direct van het aardgas af gaan. Eerst wordt met de 
wijk overlegd over de gevolgen voor de woningen. 
Dan wordt langzamerhand steeds duidelijker wat de kosten zijn om aan te sluiten op 
een duurzame warmtebron. De werkgroep wil dat de maatregelen 
woonlastenneutraal zijn zoals in het klimaatakkoord is opgenomen.

Nadat wij de uitkomst hebben van de subsidieaanvraag, wordt samen met de wijk  
een plan opgesteld. Hierin staat of, hoe en wanneer deze woningen van het gas af 
kunnen.  Mocht de subsidie niet worden toegekend, dan zal vervolgens snel gestart 
worden met de vervanging van de riolering voor de gehele wijk. 

Hoe houden wij u op de hoogte?
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte met de digitale nieuwsbrief. Ontvangt u 
deze nog niet? Meld u dan aan via www.leiderdorp.nl/oranjewijk. Ook informeren 
wij met bewonersbrieven over de voortgang van het traject. Heeft u vragen? Dan 
kunt u ook altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken per e-mail via 
duurzaam@leiderdorp.nl of telefonisch op (071) 54 58 500. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

H. Romeijn                           L.M. Driessen-Jansen
secretaris                             burgemeester
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