Transitievisie warmte – Wassenaar Aardgasvrij
De gemeente Wassenaar is bezig met het opstellen van een plan om in de toekomst van het aardgas
af te gaan en over te stappen op duurzame energiebronnen om de Wassenaarse huizen en
gebouwen te verwarmen. In het plan (de transitievisie warmte) dat elke gemeente maakt, komt te
staan hoe we deze verandering voor ons zien en wanneer we welke stappen willen gaan nemen. U
heeft u zich aangemeld voor deze nieuwsbrief omdat u betrokken wilt blijven bij dit onderwerp.
In Wassenaar kunnen inwoners meedenken over deze transitie en meewerken aan de visie. In maart
2021 verscheen er een bijlage in de Wassenaarse Krant – hierin staat wat de ambitie is van de
gemeente, hoe het proces er uit ziet en wat u nu al kunt doen. Meer informatie over de visie en een
download van de informatiekrant vindt u op www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij.

Bedankt voor het meedenken!
Resultaten vragenlijst aardgasvrij Wassenaar
In maart 2021 hebben inwoners, ondernemers en organisaties hun
mening gegeven over het onderwerp aardgasvrij via een online
vragenlijst. We willen iedereen die deze vragenlijst heeft ingevuld
hartelijk bedanken! Er hebben bijna 500 mensen hun mening
gegeven. Daar zijn we heel blij mee! We hebben een goed beeld
gekregen over uw ideeën, zorgen en de kansen voor de
verschillende buurten. Een overzicht van de opgehaalde resultaten
kunt u downloaden op onze webpagina
www.wassenaar.nl/wassenaar-aardgasvrij.

Online Werkplaatsen
De volgende stap is om verder met in gesprek te gaan over het
vervolg en de inhoud van de transitievisie warmte. De gemeente
organiseert daarvoor twee online werkplaatsen met verschillende
onderwerpen.
Werkplaats 1 – Randvoorwaarden
Wanneer: Woensdagavond 7 april van 19.30 tot 21.30 uur
Onderwerpen: Presentatie van de bevindingen tot nu toe en in gesprek over welke randvoorwaarden
inwoners belangrijk vinden bij het aardgasvrij maken van de gemeente Wassenaar.
Werkplaats 2 – Dilemma’s en kansen
Wanneer: Woensdagavond 21 april van 19:30 tot 21:30 uur

Onderwerpen: Welke dilemma’s zien we en welke keuzes kunnen we nu al maken? Hoe willen
inwoners het liefst betrokken blijven?
Wilt u aanwezig zijn bij de werksessies?
U heeft zich via de vragenlijst voor de werksessies kunnen aanmelden. Heeft u dat niet gedaan maar
wilt u toch deelnemen? U kunt zich tot maandag 5 april via de link opgeven. De avonden sluiten op
elkaar aan, dus is het fijn als u op beide avonden komt. Bent u op één van de twee avonden
verhinderd, dan bent u natuurlijk ook welkom op de avond dat u wel kunt. U ontvangt vanzelf een
uitnodiging voor een Teams-vergadering.

Meld u aan via deze link!
Veelgestelde vragen
Misschien roept het onderwerp veel vragen bij u op: Wat is precies het doel van
deze transitie? Wie gaat deze overstap betalen? Welke warmtealternatieven zijn
er voor de gemeente Wassenaar? Het is begrijpelijk dat u deze vragen heeft. Op
dit moment hebben we nog niet op alle vragen een antwoord. De veelgestelde
vragen die we al wel kunnen beantwoorden, vindt u hier:
https://www.wassenaar.nl/veelgestelde-vragen-over-de-transitievisie-warmte.
De vragen op de pagina vullen we steeds aan.

