
DE WIJ IN AARDGASVRIJ
momenten van moeite in de aardgasvrij-transitie

donderdag 21 april 2022 • 19:30 tot 21:30 uur • Stadhuis Oldenzaal



wat we gaan doen

waar het over gaat

aanmelden

De gemeente heeft een doelstelling op CO2 vermindering. Aardgasvrij verwarmen van
gebouwen speelt daar een belangrijke rol in. 

Daarom wordt een plan gemaakt hoe jouw wijk van het aardgas af zou kunnen.
Goede samenwerking tussen gemeente en inwoners is dus cruciaal. In het proces komen

ook onvermijdelijk momenten van moeite voor. 
 

Liefst lopen we om momenten van moeite heen. Maar hoe kunnen weerstand,
wantrouwen en andere momenten van moeite de aardgasvrij-transitie in de wijken

verder kunnen helpen?
 

Donderdagavond 21 april gaan we daarover met elkaar in gesprek in het stadhuis van
Oldenzaal.  Mocht het je niet lukken om fysiek aanwezig te zijn; ook via Zoom kun je

meedoen.
 

We nodigen bewoners, gemeenteraadsleden en -ambtenaren die actief betrokken
(willen) zijn bij de warmtetransitie in Twente uit om hierbij aan te sluiten en mee aan de

slag te gaan.
 

Aan de hand van ervaringen uit de praktijk bespreken we in kleine groepen wat jouw wijk kan
leren van de ervaringen van anderen. 

 
Welke ideeën en oplossingen zijn er om de aardgasvrijtransitie in jouw woonplaats te
verbeteren? Met deze bijeenkomst bieden we je handvaten voor jouw eigen praktijk. 

 
 

Klik daarop! 
 

https://spits-online.nu/platform/IW9GwDdjhJ3yxeohztIa


programma

Het Gedoe van Transities
Oscar Jansen - Expertiseteam Aardgasvrije Wijken

 Het Expertiseteam ondersteunt bij het proces om tot een
wijkaanpak te komen in een snel veranderende omgeving.

Nieuw beleid volgt in razend tempo, technieken zijn
blijvend in ontwikkeling, het speelveld kent vele

stakeholders en belangen en er is draagvlak nodig bij de
diverse bewonersgroepen. Waar in dit complexe en

onzekere proces pasklare antwoorden niet voorhanden
zijn, ontstaat gedoe. Oscar Jansen neemt ons mee in hoe

we daar constructief mee om kunnen gaan.
 

Vertrouwen tussen Overheid en Inwoners
Raymond Frank & Joke Kok - gemeente Zwolle 

In de wijk Berkum in Zwolle werken gemeente en inwoners
nauw samen aan een aardgasvrije wijk. 

Het vertrouwen tussen overheid en inwoners is iets wat
niet zomaar tot stand komt. Hoe ga je om met ver- en

wantrouwen in complexe wijkprocessen?
Raymond Frank en Joke Kok van de gemeente Zwolle

vertellen over het proces in Berkum en hoe zij momenten
van moeite hebben benut. 

 

Zoeken naar Rol en Relatie
Niels Nijenmanting – bewoner De Thij, Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal heeft de technische verkenning
voor het WUP bijna afgerond. Afgelopen anderhalf jaar is

een groep bewoners daar nauw betrokken bij geweest.
Hoe pak je als bewonersgroep een rol die bij je past bij
het vervolg en waar loop je tegenaan als je samen met

andere bewoners beweging wilt creëren in de wijk?
 
 

 

https://www.berkumenergieneutraal.nl/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/aardgasvrije-wijken/#:~:text=Het%20Expertiseteam%20is%20een%20vraaggestuurde,relevante%20informatie%2C%20tools%20en%20ontwikkelingen

