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60°, isoleren van dak, vloer en/of muur. Tochtstrip, radiatorfolie en/of ventilator, leidingisolatie …. 

Met behulp van een vragenlijst kunt zelf uw huis en energieverbruik in kaart brengen (zie onze website). 
Vul zelf het HOOMdossier gratis in en kijk wat de digitale adviseur u aanraadt. 
Of ga in gesprek met een van onze Buurtbegeleiders, zij zijn ervoor opgeleid. Heeft u moeite met het 
aanbrengen van folie of isolatie, laat het weten en we regelen assistentie door een E-conciërge.

Aardgas nu nog de vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 20-30 jaar 
verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijk of buurt gerichte 
aanpak. In het Klimaatakkoord krijgen gemeenten de regie-rol bij de wijk of buurt gerichte aanpak.
Transitievisie-warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het 
aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. 
Iedere gemeente moet deze voor eind 2021 hebben vastgesteld. 
https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/regieenorganisatie/transitievisie+warmte2/default.aspx

Hoe te bepalen wat er allemaal bespaart kan worden

En dan … Wat is een transitievisie warmte?

voor bewoners door bewoners
Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, maar niet direct en zonder veel kosten en met meer comfort.

Bent u al begonnen aan uw eigen energie-transitie reis?
Het begint met het in kaart brengen van uw huidige energieverbruik. Het meeste gasverbruik komt door 
de CV voor verwarming en het gasfornuis. Elektriciteit voor verlichting en de vele elektrisch apparaten als, 
wassen, drogen, TV,  etc... Maar op termijn ook voor het opladen van een E-auto. 

Al eens gekeken of u met ‘minder’ stroom even comfortabel kunt leven? 
Lampen omzetten in LED, apparaten s’ nacht uit, schakelaar ertussen, was- droog- en koel-apparaten 
naar A (voorheen A+++) niveau? Minder energie gebruik geeft lagere jaarkosten.
Met ‘minder’ gas hetzelfde comfort? Een spaardouchekop van 6 liter per minuut, de CV-ketel instellen op 
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Verduurzaming van de bebouwde omgeving raakt de leefomgeving. 
In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat de transitie van 
aardgas naar duurzame warmte zal worden gerealiseerd met 
betrokkenheid van bewoners en andere partijen met een bijzondere 
positie voor de gebouweigenaar die altijd ook mede-investeerder is. 

Deze transitie is wezenlijk anders dan andere veranderingen in het ruimtelijk domein, die veelal de 
minder directe leefomgeving van mensen betreft en minder betrekking heeft op de woning en de 
huishoudportemonnee van mensen. Om de transitie in een wijk of buurt te kunnen realiseren, is het van 
belang de wensen en zorgen van bewoners vanaf het begin van het proces mee te wegen bij de plannen 
die de gemeente maakt in de wijkgerichte aanpak. Een kwalitatief goed participatieproces, vergt tijd in de 
voorbereiding maar kan de snelheid van de uitvoering aanzienlijk vergroten.

Niet iedereen heeft tijd of zin om hierover na te denken. Toch wordt van iedereen gevraagd nog dit jaar 
een eerste mening te vormen en aan te geven hoe, wat en wanneer. Leimuiden Duurzaam wil helpen. 

In april ontvangt u een concept visie over de voorwaarden waar uw woning aan moet 
gaan voldoen, een technische inventarisatie en een weging daarvan voor Leimuiden. 
Ook de financiële voorwaarden die u stelt om mogelijk mee te werken aan de overstap, 
individueel of per buurt. In mei, juni en juli lichten wij u zo goed mogelijk voor. 
In september verwerken we uw reacties, in oktober en november spreken we het 
verbeterde concept nogmaals met u door.  Doet u mee?

In december sturen we onze inzichten dan naar de gemeente ter verwerking in hun gemeentelijke plan. 

Bertie     Frank       Jeroen Michiel Rob 

Een sporthal, toneel- en muziekruimte en bibliotheek binnen 
Het Spant. Wellicht een dorpsoverleg ruimte, een aangrenzende 
buitenruimte met veel groen, een muziek- en ontmoetingsplek, 
een planten/groente kasje, het Tiny Forest, 
speelruimte, kruidentuin, bloemen en wat al niet. 

Praat u mee 21 april 20.00 uur?
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Participatie en afstemming

Hoe gaan we dit in Leimuiden doen? Denkt u mee?

Een nieuw groen dorpscentrum?


