Oost Gelre van
het aardgas af
2 maart 2021
Routekaartsessie deel 1

•

Kennismaken

•

Kennisdelen

Digitale en sessie spelregels
Goed met elkaar vergaderen in langere sessies
• Als je niet aan het woord bent, zet je jezelf op mute (microfoon uit).
• Als je een vraag wilt stellen, doe dat in de chat of steek je ‘handje’ op.
• We zetten de telefoons op stil en checken onze berichten in de pauzes (ook in de
digitale omgeving).
• We laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar.

2.

Kennismaken en kennisdelen
Agenda vandaag 2 maart

13.00 – 13.20
Start / welkom
(Marleen en Alette)

13.20 – 14.00
Kennismaken in vier
aparte groepjes

14.00 – 14.15
Terugkoppeling
plenair van de slogans

14.15 – 14.30
Koffie pauze

14.30 – 15.45
Kennisworkshop
warmtealternatieven
(Lucia)

15.45 – 16.30
Uitgangspunten TVW,
huiswerk voor 11
maart, vragen en
afsluiting

3.

Opzet van de routekaartsessie
2 maart: Kennismaken en kennisdelen
• Kennismaken in deelgroepen
• Kennisworkshop over warmtealternatieven
• Voorbereiding op de routekaartsessie 11 maart
11 maart: Routekaartsessie
Check in: hoe kijk je terug op 2 maart en hoe ging de voorbereiding?
• Werksessie op interactieve kaart in MURAL
• Meekoppelkansen: projecten en initiatieven
• Warmtealternatief per buurt/wijk/gebied
• Routekaart invullen: waar, wat, wanneer, waarom
• Rode draad van de routekaart – het verhaal
• Bestuurlijke vragen opstellen

Wat komt er
in de TVW
te staan?

We werken aan de concrete bouwstenen, invulling, voor de
Transitievisie Warmte. Doel van de routekaartsessie:
• Overzicht van warmte alternatieven
• Routekaart met overzicht welk gebied wanneer
• Draagvlak en verantwoordelijkheid
• Kennisdeling
4.

Kennismaking in vier groepen

• Kennismaken
met elkaar en
met MURAL
• Tot 14.00 uur
• Dan 15 minuten
slogans
terugkoppelen

5.

Kennisworkshop
Warmtealternatieven + Oost Gelre situatie

Uitgangspunten en afwegingscriteria voor TVW
In projectoverleggen geformuleerd
• Aansluiten en inzetten op de plekken met woningcorporatiebezit. Hierdoor kunnen er
grotere aantallen in een keer aan de slag
• Aandacht voor woonlasten, alert zijn op energiearmoede
• Natuurlijke momenten opzoeken, daar op aanhaken, zoals vervanging cv-ketel

• Starten op de plekken waar ‘bewezen technieken’ ingezet kunnen worden
• Status van het gasnet als meekoppelkans in de uitvoeringsplanning gebruiken
• Brede inzet op de isolatieopgave in de hele gemeente
Hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat valt op? Zijn er aanvullingen en/of vragen?

7.

Huiswerkvragen voor 11 maart
Interactieve MURAL werkbordsessie 11 maart
Jullie ontvangen deze week van ons de presentatie met technieken.
Huiswerk voor donderdagmiddag:
•

Techniek presentatie voor jezelf eventueel nog doornemen. Als je vragen hebt, stel ze aan de start van
de routekaartsessie op 11 maart (je kunt ze ook alvast mailen)

•

Nadenken over meekoppelkansen die je ziet (projecten, plannen, initiatieven, sociaal-maatschappelijk,
klimaat, etc.)

-

Zie jij eventueel al goede startlocaties of aanleidingen om ergens te starten?

-

Welke opgaves kunnen we meenemen?

Vragen? Opmerkingen? Tips?

Marleen en Marcel
m.brus@oostgelre.nl (06-41234185) en m.reintjes@oostgelre.nl (06-48432314)

8.

Contact
Alette Beerling
0611759047
Alette.beerling@tauw.com

