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“Hoe samen van het GAS af” 
 

 

Dat juist onze wijk qua kwaliteit en leefbaarheid als Limburgs meest aantrekkelijke woonwijk 

werd beoordeeld, is mede te danken aan de enorme betrokkenheid van de bewoners bij hun 

leefomgeving. Zij zijn het die de wijk zo’n hoge score geven. 

Die betrokkenheid komt ook naar voren in de manier waarop velen van ons met het 

vraagstuk van duurzaamheid omgaan.  

 

De manier waarop we in de toekomst in onze warmtebehoefte gaan voorzien, is nog erg 

onzeker maar dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van aardgas eindig is, staat wel 

vast. Daarom is enige tijd geleden door een aantal bewoners een werkgroep gestart die in 

samenwerking met de Coöperatie Heerlen Duurzaam een initiatief is begonnen om na te 

gaan of er in de wijk een collectieve duurzame oplossing voor de warmtevraag haalbaar is. 

U heeft dit kunnen lezen in ons wijkblad “de Groene Wijk”. 

Deze groep bewoners heeft hierover contact gehad met de gemeente Heerlen, met als 

resultaat dat de gemeente dit initiatief wil steunen met een subsidie voor een 

behoeftenonderzoek. Met deze gemeentebijdrage kunnen we dus ook deskundigen inzetten 

die ons kunnen ondersteunen en adviseren bij dit onderzoek. Voor u is dat een garantie dat 

het onderzoek een serieuze aanpak krijgt. 

We willen onderzoeken of er kleinschalig (voor minimaal 50 woningen) zo’n warmtenet 

haalbaar is. Natuurlijk zouden deze woningen niet al te verspreid over de wijk moeten liggen. 

Er zijn verder ook meerdere locaties in de wijk waar mogelijkheden zijn voor een warmtenet. 

Dit onderzoek is gericht op één van die locaties. Het gebied binnen de begrenzing: 

Molenplein, Lange Weienstraat, Veldjen, Douveweienstraat en de Van Weerden 

Poelmanstraat. Andere locaties in de wijk kunnen later aan bod komen. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrenzing gebied fase 1 

bewonersonderzoek Douve Weien-Net 
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Het is belangrijk voor het onderzoek om een realistisch beeld te krijgen van de huidige stand 

van zaken in het aangegeven gebied en daarvoor vragen we u om uw medewerking. 

We willen starten door middel van een bewoners-enquête. Daarin worden u vragen gesteld 

over het type woning, bouwjaar en al getroffen isolatie-maatregelen. Verder of er wel of nog 

geen zonnepanelen zijn, wel of nog geen warmtepomp en of er nog andere 

duurzaamheidsplannen bestaan. Ook belangrijk is de vraag of u interesse heeft in een 

gezamenlijke warmteoplossing of dat u al een eigen plan heeft. Ook willen we inventariseren 

of u bijvoorbeeld geadviseerd wilt worden over de keuzes die u overweegt te maken tussen 

mogelijkheden bij het verduurzamen van uw huis.  

We kunnen in een later stadium van het onderzoek deskundigen inschakelen die u 

desgewenst informatie geven en die ook uw specifieke vragen kunnen beantwoorden. 

Kortom: met de uitkomsten van de enquête kan een start worden gemaakt met het proces 

om bewoners beter te kunnen betrekken en te ondersteunen bij die best wel ingewikkelde 

keuze hoe we warmte in onze huizen in de toekomst het beste kunnen garanderen. Daarbij 

wordt nadrukkelijk ook gekeken naar mogelijkheden en haalbaarheid van een warmtenet. 

 

De enquête zal ongeveer 1 uur van uw tijd in beslag nemen. De vragenlijst wordt samen met 

u ingevuld door 2 leden van onze werkgroep. Dit kan gewoon na afspraak bij u thuis.  

U kunt zich hiervoor per email (warmte@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl) opgeven met 

vermelding van naam, adres en telefoonnummer.                                     

We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken om met u de enquête in te 

vullen.  

U wordt uiteraard na de enquête regelmatig geïnformeerd over uitkomsten, conclusies en 

vervolgstappen. We verwachten het onderzoek medio 2023 te kunnen afronden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Werkgroep warmtenet Douveweien  

   

  

 


