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Energie-U en aardgasvrij / nieuwe warmte

• Begin 2018 start “Aardgasvrij met je eigen wijk”
• Initiatieven vormden zich in Tuindorp, Hoograven, Lunetten
• Wij zorgen voor krachtenbundeling en samen leren
• Zij houden buurtbijeenkomsten, betrekken mensen, maken plannen
• Ze zijn ook in overleg met de gemeente
• Vechtzoom in Overvecht-Noord sloot aan
• Veemarkt ook
• In Oog in Al ontkiemt iets, Klopvaartbuurt pakt ‘m op



Positie Energie-U

• Stedelijke energiecoöperatie met pioniers, initiatiefnemers, 
projectenteam, achterban, groot netwerk
• We verbinden mensen en groepen in de stad aan elkaar
• En aan gemeente, Eneco, Stedin, corporaties, RVO, HIER, HU, UU, …
• En we verbinden met energiegroepen landelijk, via Energie Samen en 

de Participatiecoalitie

• En we verbinden met de Tweede Kamer!
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Buurtinitiatieven in Utrecht

• En in Overvecht-Noord zijn meerdere buurtinitiatieven opgekomen na de 
“aardgasvrij-brief”

• Veemarkt is nog niet eens afgebouwd! En wil mooier. O.a. eigen energie. 

• Hoograven Duurzaam doet al jarenlang zonnepanelen, groene daken, 
buurtmobiliteit, eerste Buurtstroomproject. 
Wilde eigen studies naar alternatieven voor aardgas, dat kwam er niet van. Steekt 
nu de energie in Hoograven Duurzaam, wat doe jij? Delen van ervaringen en 
enthousiasmeren van buurtgenoten voor en door elkaar.

• Lunetten wil het proces in de buurt goed vormgeven, vanuit Burgertop en 
Omgevingsvisie waar energietransitie als belangrijk in staat (maar hoe 
representatief?). Nu aan het werk met VVE’s.

• Tuindorp ging van aardgasvrij naar Warm Tuindorp, vier bijeenkomsten gedaan 
voor steeds andere delen van de buurt. 
Team dat o.a. werkt aan inhoudelijk plan voor nieuwe warmte. 







“… blijkt dat bewoners aan 

de slag willen met” – hoe 

stevig is die bodem?

Wie is “men”?
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Wat wordt node gemist?

• Veel meer publicitaire aandacht voor deze grote transitie! 
• Dat helpt ook om de zalen vol te krijgen dus mensen mee te krijgen. 
• Mensen wachten de overheidsplannen nu even af.

• Helderheid over waar Utrecht heengaat, hoe en wanneer. 
• Wanneer komen de gemeenteplannen, hoe richtinggevend en hard zijn die. 
• Is er invloed op uit te oefenen, waar dan, wanneer, hoe?

• “Ontplooiingsruimte” voor de initiatieven, binnen het grotere kader van de 
gemeente. 
In Overvecht-Noord speelt dit nog specifieker. 



Wie wordt node gemist?

Jij..!!

O nee juist alle andere mensen ;)


