
 

Beste nieuwe buren, 

 

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning en welkom in onze wijk De Klopvaartbuurt. 
Waarschijnlijk heeft de makelaar of de vorige bewoner van jullie mooie nieuwe huis 
jullie geïnformeerd over het feit dat de gemeente van plan is om onze wijk in 2030 
van het gas af te halen. Omdat we graag hier willen blijven wonen met hetzelfde 
comfort dat we gewend zijn hebben we een werkgroep opgericht om invloed te 
hebben op deze plannen van de gemeente. Werkgroep Klopvaartbuurt aardgasvrij. 

Door de werkgroep is eerst geprobeerd om de warmtetransitie voor onze buurt uit te 
stellen door handtekeningen te verzamelen en te praten met de gemeente. Dit heeft 
echter niet het juiste effect gehad. Daarom zijn we een andere weg ingeslagen. Als 
we de gemeente niet van gedachten kunnen veranderen over of we wel of niet van 
het gas af gaan, dan willen we invloed in hoe we van het gas af gaan en vooral over 
welk alternatief er dan geboden kan worden. 

De werkgroep bestaat niet uit experts in warmtetransities en heeft dan ook niet de 
illusie dat zij een perfecte oplossing voor iedereen kunnen bieden. Wat de werkgroep 
wel heeft gedaan is onderzoeken welke voorwaarden er voor onze buurt van belang 
zijn en waar de gemeente mee aan de slag kan. Deze voorwaarden staan in de 
bijlage van deze brief. Eerder dit jaar hebben we een rondgang door de hele buurt 
gemaakt en heeft bijna elk koophuis een handtekening gezet onder deze 
voorwaarden. De gemeente heeft van ons de opdracht gekregen om een aantal 
alternatieven voor aardgas te onderzoeken die allen voldoen aan onze voorwaarden. 

Zodra de gemeente met een aantal alternatieven komt, zullen wij deze tegen onze 
voorwaarden aanhouden en de buurt informeren over wat wij vinden van de 
oplossing. Zodoende kunnen we samen optrekken en als één stem met de gemeente 
praten over hoe wij als buurt van het aardgas af zouden kunnen gaan. 

We hebben, als werkgroep, een website waar meer (achtergrond)informatie te vinden 
is. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om een mail te sturen of even aan 
te bellen bij één van de leden van het kernteam. 

Website: www.klopvaartaardgasvrij.nl 
Mail: klopvaartaardgasvrij@gmail.com 

Leden kernteam: 
→ In deze online versie zijn de namen en adressen van de kernteamleden 
weggelaten  

Onderaan deze brief vindt u ook een invulstrook waarop u aan kunt geven of u het 
met de voorwaarden eens bent en of er nog vragen of opmerkingen zijn. 

  

http://www.klopvaartaardgasvrij.nl/
mailto:klopvaartaardgasvrij@gmail.com


 

Bijlage: Manifest Klopvaartbuurt Aardgasvrij. 

 

Wat wij willen: 

Duurzaam: De geboden oplossing mag niet meer CO2 produceren dan nu het 
geval is. Hoe komt een warmtenet aan zijn energie? 

Betaalbaar: Geen dure investering die betaald moet worden door de 
huiseigenaren. 
De maandelijkse kosten mogen niet hoger zijn dan die van het 
verwarmen van je huis met gas. 

Onzichtbaar: Geen grote en lelijke kasten in het zicht of in je huis. Warmtepomp op 
zolder kost veel ruimte. Warmtepompen zoals in Woerden zijn heel 
lelijk. (Grote kasten aan de voorkant van je huis, elk huis een eigen 
pomp. 

Zeggenschap: De gemeente komt met meerdere opties waar de buurt uit kan 
kiezen. Er kan per huis, per blok of per buurt gekozen worden voor 
de beste optie. 

Haalbaar: Niet een oplossing die zo ingewikkeld is dat u als huiseigenaar de 
aanpassingen aan uw woning niet ziet zitten. 

Comfort: De gekozen warmte-oplossing moet een gelijk comfort geven zoals 
de CV dat nu doet. Warmtepompen maken veel geluid. Het 
modelhuis op de Costa Ricadreef is momenteel de enige met een 
warmtepomp. Deze is vaak hoorbaar op straat. We willen een 
oplossing waarbij we rekening houden met een verandering aan elk 
huis. Rust en stilte op straat en in je huis zijn zeer belangrijk. 

 

 

 

  



Invulstrook: 

 

Adres:______________________________________________________________ 

 

Gezinsgrootte:_________ personen 

 

Scharen zich achter de voorwaarden van de werkgroep Klopvaartbuurt aardgasvrij 
De werkgroep zal uw privégegevens nooit aan derden doorgeven. 
Uw mailadres willen we gebruiken om u te informeren over de warmtetransitie. 

Ja 

Nee 

Naam en email Handtekening 
  

  

  

 

Eventuele vragen of opmerkingen: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________ 


