
Vragen van bewoners 
Onze huis-aan-huis actie heeft veel vragen opgeleverd. Deze vragen hebben we verzameld in geprobeerd in één keer te beantwoorden. In de 

volgende tabel vindt u onze antwoorden. 
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Ik zie het als een mooie uitdaging maar wacht op de aankomende 
technologieën 

 

Jullie hebben mijn sympathie en de voorwaarden op zich ook. Maar 
volgens mij zit er nog iets voor. Voor mij is onvoldoende aangetoond dat 
aardgas geen optie meer is (Dld). Wij worden nu te snel ergens in 
meegesleept, getrokken 

De landelijke overheid heeft bedacht dat we voor 2050 van het gas af moeten. Het idee 
daarbij is dat gas een niet-hernieuwbare brandstof is, op een gegeven moment is het op 
of moeten we zoveel energie erin stoppen om het gas eruit te krijgen, dat we beter iets 
anders kunnen verzinnen. Vanwege de 2050 heeft de gemeente gezegd tegen onze 
wijk: jullie moeten voor 2030. Dat is discutabel. We gaan niet van gas af omdat de 
gemeente dat zo graag wil: het moet een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en de 
klimaatproblemen Als dat niet het geval is, voldoet de oplossing niet aan onze 
voorwaarden en gaan wij (nog) niet van het gas af. 

Bedankt alvast Dank voor de steun, we gaan er mee door, en zullen waar nodig de buurt erbij 
betrekken. Ook hebben we contact gelegd met NEV, het buurt initiatief  aan de 
overkant van de klopvaart, de buurt rondom de Costa Ricadreef 
  
  
  
  
  
  
  
  

dank voor jullie intiatieven en werk! 

Goed initiatief! 

Ik steun het grotendeels. Ik vind het acceptabel dat er kosten zijn, alleen 
zijn die momenteel veel te hoog. Verder overal mee eens. 

serieus rekening houden met de gestelde voorwaarden! 

topinitiatief 

Wat een goed initiatief! 

We vinden het een goed initiatief voor de buurt 

Werkgroep: fijn dat jullie er zijn en alvast bedankt voor al het werk! 

Volledig mee eens! Voorlopig wachten weliever nog even af, met het oog 
op hopelijk nieuwe ontwikkelingen 

Afwachten is eigenlijk geen optie, want de projecten gaan door. Daarom gaan we " er 
bovenop zitten", doen we zoveel mogelijk mee, zijn we kritisch op de gegevens 
waarmee de projecten aan de gang gaan, en letten we erop dat er geen belangrijke 
informatie genegeerd wordt. En als de oplossing niet aan onze voorwaarden voldoet, 
dan kunnen we alsnog afwachten. 

Betaalbaarheid: als betere oplossing duurder is kiezen we daarvoor (wij 
zijn geld aan het reserveren hiervoor) 

Momenteel loopt er een project om de verschillende alternatieven te beoordelen op de 
kosten. Dat betreft zowel individuele alternatieven als collectieve oplossingen zoals een 
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In de brief wordt 'betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam' genoemd. We 
zien 'betrouwbaar' niet terug op pagina 2, 'wat wij willen'Denk daarbij aan 
betrouwbare overheid, betrouwbaar product. 

warmtenet. Daar zijn we met een aantal mensen (ook uit andere delen van Overvecht 
Noord) bij, en bekijken kritisch hoe de verschillende berekeningen gaan uitpakken. Wat 
‘betrouwbaar’ betreft: onder het kopje Comfortabel staat ‘betrouwbaar’. Maar wij 
willen zeker ook een betrouwbare overheid.  
Wat ‘betaalbaar’ betreft: diverse mensen hebben er al op gewezen dat de enige juiste 
vergelijking met de stookkosten in 2018 zou zijn. Echt vergelijken zal moeilijk worden, je 
moet natuurlijk ook de inflatie meenemen. 
 
 
Wat de stadsverwarming betreft: we zullen zeker er op toezien dat deze ‘oplossing’ 
meegenomen wordt in de berekeningen. 
Er zijn nog geen collectieve acties voor isolatie geweest. Dat zal onderdeel worden van 
de ‘warmteoplossing’. Als we weten op welke temperatuur we gaan stoken met de 
nieuwe warmteoplossing kunnen gerichte isolatiemaatregelen nemen om voldoende 
comfortabel te kunnen wonen.  
Er is een verslag van de burenbijeenkomsten van juni 2019. Het verslag is eerder 
gedeeld via onze mailing list. Mocht u het niet ontvangen hebben of alsnog willen 
ontvangen, stuur een mail naar klopvaart.aardgas@gmail.com  

Aanbieding vanuit gemeente/Eneco voor de hele wijk 

Betaalbaar, peildatum 2018, liefst 1 oplossing voor heel NL. Onopvallend. 
Liever CO2-neutraal, water bij de wijn zal moeten. 

Ik ga voor collectieve stadsverwarming. Kosten zijn belangrijk! 

Zijn er al collectieve acties voor isolatie geweest? Is er verslag van de 
bijeenkomsten die in juni 2019 hebben plaatsgevonden (burenoverleg)? 

Een warmtepomp geeft een zoemend geluid. Absoluut niet in mijn tuin!!! Dat is een van de voorwaarden waar we steeds op zullen letten, naast bijvoorbeeld 

kosten is ook geluid een belangrijke factor 

geluid van warmtepompen etc moet beperkt blijven  

Geluid van warmtepompen! Innovaties? Heater/Airco in één. Waarom 
Overvecht als pioniers? Subsidie?? 

 

Geluid warmtepomp en blijkbaar slaan ze af als het heel erg koud wordt!  

Geluid, ruimte benodigd in en rond huis, behaaglijk qua temperatuur  

Graag voorwaarde toevoegen: geen constante geluiden in en om het huis  

ik mis het geluidsniveau bij de voorwaarden  

Is gepensioneerd, kan niet investeren! De factor kosten wordt natuurlijk meegenomen inde verschillende projecten. Wij zullen 

daarbij ook steeds aan de orde stellen hoe zit met de verdeling van de totale kosten: 

welke partij (zoals rijk, gemeente, huiseigenaar) neemt welk deel van de kosten? 

Waar moeten wij dat van betalen AOW'er  

Milieusubsidie via Gemeente Utrecht  

Net een nieuwe CV aangeschaft, willen graag compensatie  

Al onderzoek gedaan door gemeente betreffende stadverwarming, is dat 
een optie? 

Stadsverwarming/Warmtenet is één van de alternatieven die in het doorrekenen van 

oplossingen wordt meegenomen.  Omdat we als Klopvaart niet dichtbij het warmtenet 

liggen (zoals wel bij de omgeving Costa Ricadreef is) is doortrekken van het warmtenet 

een kostbare zaak. We zijn benieuwd hoe dat uitpakt, en of bijvoorbeeld de gemeente 
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bereid is om dat doortrekken te financieren. 

Als voldaan wordt aan de genoemde eisen doen we mee. Wij denken aan 
stadverwarming 

 

vraag: is stadsverwarming nog een optie?  

waarom geen stadsverwarming, zit aan de overkant (Klopvaart-zuid)  

Gemeente Utrecht veel beloven weinig doen! Als werkgroep kunnen wij niets doen aan vertrouwen of gebrek daaraan. in de 

verschillende partijen. We doen mee, zijn aanwezig en kritisch, en brengen steeds de 

mening van de Klopvaart en haar inwoners naar voren. Meer kunnen we niet, we 

hebben geen juridische status, en iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk en vrij in het 

maken van keuzes. 

Overigens behouden wij ons alle rechten voor  

er zijn diverse gemeenten met proeven bezig, dus ga niet direct starten Het meenemen van ervaringen uit andere (pilot-)projecten is iets wat wij telkens naar 
voren brengen op overleggen etcetera. 
 
De tip om goed te isoleren is waardevol, dat is altijd de moeite waard! 

wat is definitie van "haalbaar"? Kijk ook naar Rotterdams wijk Heindijk, 
waar susbsidie is gegeven. 

 

Voorkeur Bodemenergie (zie wijk nieuwkortenoord Wageningen) of 
restwarmte en niet afhankelijk van 1 leverancier. Tip, bevestig 
plexiglasplaat achter voordeur (is enkel glas), mechanische ventilatie nu 
op 12V ipv 230 Watt, scheelt fors in kosten 

 

Aangezien de ontwikkelingen snel gaan vind ik het verstandig om in te 
zetten op waterstof (H2) voor de verwarming van onze huizen. De 
leidingen liggen er tenslotte… 

Op dit moment is waterstof volgens de experts nog niet rijp om op grote schaal gebruikt 
te gaan worden. Het is nog teveel in experimenteel stadium.  

 
 


