Warmtekeuze Culemborg: Aftrap in de buurt EVA-Lanxmeer.
EVA-Lanxmeer is sinds 26 maart als eerste buurt actief in het project Warmtekeuze Culemborg. In
dit project van de gemeente Culemborg en de coöperatie Vrijstad Energie, worden buurtbewoners
gestimuleerd en begeleid om samen een keuze te maken in de manier hoe ze in de toekomst hun
woning en tapwater verwarmen. De startbijeenkomst van de buurt EVA-Lanxmeer werd druk
bezocht.
Jan Theunissen is voorzitter van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer: “Het is ongelofelijk belangrijk
dat we hier met z’n allen als buurtbewoners actief aan meedoen en elkaar erbij te betrekken. We
moeten van het gas af, dat is een feit. De manier waarop we dat doen, hangt sterk af van ieders
woonbehoeften en de investeringen. Daar wil je als buurtbewoner wel invloed op hebben. Ik begrijp
dat dat voor sommigen een hele klus is, maar we zullen samen met het kernteam vanuit onze buurt
en het projectteam van Warmtekeuze Culemborg iedereen bijstaan om het maken van de keuze zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat in onze buurt wel gaat lukken.”
Tijdens deze startbijeenkomst konden de bewoners alvast kennismaken met de tool Omons: een
online platform dat bewoners ondersteunt in het maken van keuzes over de manier waarop ze
aardgasloos kunnen worden. Bewoners kunnen bijvoorbeeld zien wat het effect is van bepaalde
maatregelen in de woning of op buurtniveau. Deze informatie in combinatie met een gesprekken
met buurtbewoners, en partijen zoals KleurrijkWonen en Liander, helpt het kernteam bij het
ontwikkelen van een plan voor de buurt.

Kernteam: begeleiding in de buurt
Eén van de aanspreekpunten voor de buurt, zal het kernteam zijn waarin een aantal buurtbewoners
zitting hebben. In de buurt EVA-Lanxmeer is er al een kernteam gevormd. Gerwin Verschuur,
projectleider van Warmtekeuze Culemborg: ”Het is geweldig om te zien dat mensen zich nu al
spontaan aanmelden om aan het kernteam deel te nemen, óók voor de buurten waar we pas in de
loop van het jaar mee van start gaan: Voorkoop en Achter’t Zand. We kunnen hierdoor echt met de
buurtbewoners aan een goed plan werken dat van de bewoners zelf is. En dáár zijn we naar op zoek,
we willen bereiken dat iedere buurt de best mogelijke keuzes maakt”. Voor meer informatie kijk op
www.vrijstadenergie.nl/warmtekeuze

