
naar een
aardgasvrij

Nijmegen

Zo blijft u op de hoogte

U ontvangt de komende tijd regelmatig 
een nieuwsbrief in uw brievenbus. Daarin 
leest u over de voortgang van het onder-
zoek, de werkgroepen, ervaringen van 
buurtbewoners en activiteiten rondom het 
Buurt Energie Systeem. Ook leest u hoe u 
actief kunt deelnemen in een werkgroep. 

Daarnaast kunt u (online) bijeenkomsten 
bijwonen. U hoort daar meer over de 
voortgang, u kunt vragen stellen en uw 
mening geven. Alleen luisteren mag ook. 
De uitnodigingen hiervoor krijgt u altijd 
in uw brievenbus.

Eind juni is Hengstdalseweg 194 hét 
adres voor al uw vragen over het Buurt 
Energie Systeem. Leden van de werk-
groepen houden hier spreekuur.

Duurzame 
warmte met een 

Buurt Energie 
Systeem 

Contact
Erik Maessen (Gemeente Nijmegen)
06 – 46 33 73 87 of e.maessen@nijmegen.nl

Meer weten over de weg naar een 
aardgasvrij Nijmegen? Kijk op

aardgasvrij.nijmegen.nl
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Bomenbuurt-Oost: 
welke straten zijn dat?

Is een Buurt Energie Systeem in de 
Bomenbuurt-Oost mogelijk?

Een Buurt Energie Systeem...Heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas. We gaan op een 
andere manier onze huizen verwarmen en koken. Niet in één keer, 
maar stap voor stap en buurt voor buurt. Per wijk kijken we goed 
naar de mogelijkheden. Voor de Bomenbuurt-Oost zou dat een 
kleinschalig warmtenet met een gezamenlijke elektrische warmte-
pomp kunnen zijn. We noemen dit een Buurt Energie Systeem. 

•  Helpt ons op weg naar een aardgasvrije buurt. U heeft  geen cv-ketel meer nodig.
•  Moet betrouwbaar zijn. U heeft  altijd genoeg warmte en warm water.
•  Maandelijkse rekening én investeringen moeten betaalbaar zijn en blijven. 
•  Is er voor iedereen in de Bomenbuurt-Oost zijn: 400 – 800 buurtgenoten kunnen meedoen.

Ja, denkt gemeente Nijmegen, Duurzaam 
Hengstdal, woningcorporatie Woonwaarts 
en de beheerder van het gas- en stroomnet 
Alliander.  

Samen met buurtbewoners onderzoeken 
we in werkgroepen:

1.  Hoe ziet de techniek van een Buurt 
Energie Systeem eruit?

      Waar kan het slimmer of nog beter? Wat 
zijn de kosten van het Buurt Energie 
Systeem en wie gaat die betalen? Dat zijn 
de vragen die de werkgroep Techniek 
onderzoekt.

2.  Hoe kan de buurt eigenaar worden 
van het Buurt Energie Systeem?

      Hoe wordt de buurt eigenaar? Via een 
vereniging? En waarover beslist u dan 
samen met uw buurtgenoten en hoe? 
Leden van de werkgroep Bestuur, 
Organisatie en Financiering zoeken dit 
heel precies uit.

3.  Waar komt het Buurt Energie Systeem?
      Op welke plek komt de gezamenlijke 

warmtepomp te staan? En hoe kan de 
buurt tegelijkertijd verbeterd worden? 
De leden van de werkgroep Locatie en 
Omgeving zoeken dit uit. 

4.  Hoe doen we het samen?     
Hoe informeren en betrekken we alle 
bewoners bij het onderzoek naar een 
Buurt Energie Systeem? De leden van de 
werkgroep Proces in de buurt zoeken 
dit uit. 

Of u nu huurt of een eigen woning heeft , 
iedereen kan meedenken en meedoen in 
een werkgroep. U hoeft  geen specialist te 
zijn. Een frisse, kritische en positieve blik 
is voldoende. Want die maakt het onder-
zoek naar een Buurt Energie Systeem 
completer. En hoe leuk is het als u straks 
kunt zeggen: “Ik heb samen met mijn 
buurtgenoten meegedacht over dit Buurt 
Energie Systeem!” 

Hengstdalseweg 82 t/m 134, 142 t/m 198, 
161 t/m 233a, 237 t/m 331, 333a en 379 
Ahornstraat 31 t/m 57
Postweg 179 t/m 259
Lijsterbesstraat 1 t/m 125 en 2 t/m 100 

Zilverdenplantsoen 1
Olijfwilgstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 96 
Moerbeistraat 1 t/m 31 en 2 t/m 38 
Vogelkersstraat 1 t/m 37 en 2 t/m 38 
Zilverdenpad 1 t/m 37 en 4 t/m 38
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Kijk op aardgasvrij.nijmegen.nl/bes 
Hier vindt u een filmpje met uitleg 
over een Buurt Energie Systeem.

We verwachten dat we eind 2021 de 
randvoorwaarden van een Buurt Energie 
Systeem kennen. We weten dan ook hoe 
een Buurt Energie Systeem eruit kan zien. 
Dat is het moment dat u beslist of u in de 
toekomst uw huis wilt verwarmen via dit 
kleinschalige warmtenet met gezamenlijke 
warmtepomp. 

Huurders van Woonwaarts en huiseigenaren 
in de Bomenbuurt-Oost beslissen samen. 
Als 80% van de bewoners instemmen, 
krijgen álle huurhuizen van Woonwaarts 
en de huizen van de eigenaren die hier-
voor hebben gekozen een aansluiting op 
het Buurt Energie Systeem. Hun huizen 
zijn dan aardgasvrij. De aansluiting voor 
huiseigenaren is niet verplicht.

Gaat een Buurt Energie 
Systeem er komen?

Samen beslissen
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