Planning
GAZ is van plan om vervolg-avonden te organiseren over steeds
wisselende thema’s die allen een direct raakvlak hebben met het
aardgasvrij worden - op termijn - van de Zeebuurt. Met de projectgroep Aardgasvrij Wonen Harderwijk zijn we in gesprek om tot een
gezamenlijk aanpak te komen om de alternatieven voor aardgas te
onderzoeken voor de Zeebuurt. Buurtgesprekken hierover worden
gepland zodra “Corona” dit toestaat.
Een van de eerste onderwerpen waarmee we dan aan de slag gaan
is isoleren. In de Mandenmakerstraat is nu al een initiatief om
gezamenlijk de huizen te isoleren.
Wil je hierover meer informatie of aansluiten? Neem dan contact
op door te mailen naar ecm.klooster@planet.nl
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Wie/wat is GAZ?
Mogelijk was je niet aanwezig bij het buurtgesprek en vraag je je af wie of wat is GAZ.
Wij zijn een groep bewoners uit de Zeebuurt die elkaar tegen kwam tijdens het stadsgesprek
over aardgasvrij Harderwijk. Allen hebben we het idee dat we zelf willen bepalen of en hoe we
van het aardgas af gaan en niet af te wachten wat de gemeente bedenkt. GAZ bestaat op dit
moment uit de actieve leden: Frans van Grunsven, Eugène Klooster, Jan Kraaij, Henk Meeuwisse
en Jan van Norel.
Wil je bij ons aansluiten, mail dan naar info@gazeebuurt.nl

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief
van GAZ. Dit kan door te mailen naar info@gazeebuurt.nl. Op deze
manier mis je geen informatie en hoor je wanneer nieuwe activiteiten
gepland zijn.
Er komen geen verdere huis-aan-huis nieuwsbrieven meer vanuit GAZ,
we communiceren via e-mail en via de nieuwsbrief en Facebook pagina
van het Wijkplatform Zeebuurt. Uitzondering hierop zullen uitnodigingen
voor buurtbijeenkomsten zijn, die melden we natuurlijk aan de hele wijk.

Corona
In verband met de huidige situatie met betrekking tot het Corona virus, zullen we op
korte termijn geen afspraken met nieuw aangemelde leden kunnen maken en ook
geen nieuwe bijeenkomsten organiseren. We houden u op de hoogte als u zich
hiervoor opgeeft via info@gazeebuurt.nl

Buurtgesprek Zeebuurt aardgasvrij
GAZ (Groep Aardgasvrij Zeebuurt) organiseerde in samenwerking met projectgroep Aardgasvrij
Wonen Harderwijk (onder andere de Gemeente Harderwijk en Veluwe Duurzaam) op 19 februari
om 19.30 uur in DOK 19 een buurtgesprek met als thema “Zeebuurt aardgasvrij”

In de gesprekken is veel gesproken over het belang van isoleren, meer kennis over de verschillende alternatieven voor aardgas nodig is, de financiering en subsidies en hoe kan ik zelf aan
de slag en kan ik daar hulp bij krijgen. Bij de verbeterpunten is de behoefte voor meer groen en
nieuwe bestrating meerdere keren benoemd. Alles wat gezegd is nemen we mee in de aanpak,
zie hier meer over bij planning.

Nadat de juiste voorbereidingen zijn getroffen komen rond 19.15 uur de eerste Zeebuurtbewoners. Alle Zeebuurters zijn bij de ingang persoonlijk verwelkomd en een mooie/zinvolle
avond toegewenst. Waarna zij ingedeeld worden in één van de vijf verschillende groepen.
Om 19.30 uur zijn er 150 bewoners aanwezig, deze opkomst is dan ook boven verwachting.

Gedurende de avond was de sfeer uitstekend en werd de uitleg over een eventuele energietransitie als bijzonder informatief en nuttig ervaren.

Namens de GAZ verwelkomt Eugène Klooster alle aanwezigen, vertelt wat/wie GAZ is en licht
het programma toe.
Als eerste spreker krijgt wethouder Bert van Bijsteren het woord. De wethouder geeft een uitleg
over de kansen en mogelijkheden om in Harderwijk te starten als aardgasvrije wijk. Daarnaast
geeft hij aan dat de Zeebuurt niet morgen aardgasvrij wordt, maar dat we gezamenlijk gaan
onderzoeken wat mogelijk is.
Als tweede spreekt projectleider “Aardgasvrij Wonen Harderwijk” Machiel Karels. Machiel meldt
dat deze avond een voortgang is van de stadsgesprekken van 29 januari en 11 juni 2019.
Destijds is bekend gemaakt dat de Zeebuurt in aanmerking komt als potentiebuurt. Een
potentiebuurt is een buurt waar aanleiding is om te gaan onderzoeken of de buurt aardgasvrij
kan worden en zo ja welke alternatief is dan mogelijk.
Voor de aanleiding is naar 4 criteria gekeken; veel huurwoningen, slechte energielabels,
investeringsprogramma’s en/of inwonersinitiatieven. Kort en krachtig benoemt Machiel welke
aanpak wordt gebruikt om te komen tot een aardgasvrije buurt. De eerste stap in deze aanpak
is dit buurtgesprek voordat mogelijke alternatieven onderzocht kunnen worden.
Als laatste spreker heeft Jan van Norel van GAZ een gesprek met een bewoonster van een recent
gerenoveerde huurwoning.
Ze vertelt over haar ervaringen van de renovatie, de overlast, de kosten en het resultaat.
Voordat een ieder gaat deelnemen in zijn/haar groep geeft Eugène nog gelegenheid tot het
stellen van een brandende vraag. Nadat deze vragen gesteld en beantwoord zijn, gaat een ieder
onder genoot van een kopje koffie/thee deelnemen aan zijn/haar groep.
In de - door de hoge opkomst uiteindelijk - 10 groepen worden de volgende vragen besproken:
• Voorstellen: wie bent U en waarom bent U naar het buurtgesprek gekomen?
• Wat betekent aardgasvrij voor U? Welke kansen, mogelijkheden, risico’s en gevaren ziet u?
• Welke vragen wilt u beantwoord hebben?
• Zijn er verbeterpunten of kansen in de straat/buurt?

Veelgestelde vragen en antwoorden
Tijdens het buurtgesprek zijn veel vragen gesteld. Deze vragen zijn opgeschreven. Voor
veel van deze vragen kan je de antwoorden vinden op www.veluweduurzaam.nl.
Daarnaast hebben wij en de projectgroep Aardgasvrij wonen Harderwijk nu ook nog
geen antwoord op alle vragen. GAZ gaat gezamenlijk op zoek naar de antwoorden op
deze vragen.

