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“Aardgasvrij Harderwijk lukt alleen samen en op 

onze eigen nuchtere manier”  

Stadsgesprek Aardgasvrij Wonen druk bezocht 

 

Het thema “Aardgasvrij wonen” leeft in Harderwijk en Hierden. Maar liefst 450 inwoners kwamen 

af op het stadsgesprek over het onderwerp. De teneur van de avond: hoe kunnen we elkaar helpen 

en wat kunnen we samen doen bij het gasvrij maken van woonwijken? 

Het stadsgesprek vond plaats op dinsdag 29 januari in het Christelijk College Nassau-Veluwe in 

Harderwijk. De avond had tot doel om bewoners met elkaar en de gemeente in gesprek te laten gaan 

over de kansen en aandachtspunten bij het aardgasvrij maken van woonwijken in de gemeente.  

Nuchtere manier 

De avond startte met een online poll onder de aanwezigen door avondvoorzitter Jan Douwe Kroeske. 

Meer dan de helft van de deelnemers (90 van de 160) bleek al bezig met verduurzaming. Wethouder 

Christianne van der Wal haakte hierop in en complimenteerde de mensen die al zo actief bezig waren 

met het onderwerp. Ze gaf aan zich ook goed te kunnen verplaatsen in de mensen die zich afvragen 

wat er op hen af gaat komen en of dat allemaal wel nodig is. De wethouder: “Het lukt alleen als we 

het samen doen op onze eigen Harderwijkse nuchtere manier.” 

Machiel Karels van de gemeente Harderwijk legde uit dat de gemeente het heel belangrijk vindt om 

op de hoogte te zijn van wat er leeft in de stad en de wijken. “We willen de energietransitie niet 

vanuit een kantoor bedenken. De potloodschetsen staan, nu gaan we samen naar de invulling 

kijken.” 

Wanka Lelieveld uit Wageningen deelde zijn ervaring als ‘gewone’ burger met het aardgasvrij maken 

van zijn wijk. In 2016 nam hij het initiatief in eigen hand. Inmiddels is er een wijkcoöperatie die 

invloed uitoefent op de beslissingen van de gemeente en de woningstichting. Het uiteindelijke doel: 

een warmtenet realiseren in de wijk. Maar zover is het nog niet, aldus Lelieveld. De luisteraars in de 

zaal vonden zijn bijdrage inspirerend en verbaasden zich over wat er allemaal bij zo’n “gigantische 

klus” komt kijken. 

Wijktafels 

Buurtbewoners gingen na het plenaire gedeelte in gesprek bij zogeheten wijktafels. Rond 23 tafels in 

klaslokalen en de aula van de school bogen ze zich over de volgende vragen:  

 Welke mogelijkheden/kansen ziet u voor uw wijk om van het aardgas af te gaan?  

 Welke drempels ziet u voor een aardgasvrije wijk? 

 Welke slimme combinaties zijn er te maken in uw wijk? (Bijvoorbeeld autoluw, 

afvalscheiding, meer speelruimte, wateroverlastproblemen aanpakken)  

 Welke initiatieven zijn er in de wijk waarop aangesloten kan worden?  

Aan de wijktafels leiden inwoners zelf de gesprekken. Vanwege de enorme opkomst werden ter 

plekke extra notulisten en gespreksleiders gevraagd. Spontaan pakten een aantal bewoners deze rol 
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op. Aanwezigen raakten niet uitgepraat en de behoefte om het gesprek later voort te zetten was 

groot.  

Collectiviteit 

De gespreksleiders van de wijktafels koppelden terug dat het enthousiasme aan de tafels opviel en 

dat het woord collectiviteit vaak werd genoemd. Verder werd duidelijk dat er ook nog veel vragen 

leven over mogelijke oplossingen, kosten en de hele organisatie van de energieverandering waar we 

voor staan.  

Aan het eind riep wethouder Christianne van der Wal de zaal op betrokken te blijven. “Wees een 

ambassadeur in uw buurt. Neem mensen in uw buurt mee en maak het olievlekje groter.” 

Online 

Het gesprek gaat overigens online verder. De gemeente Harderwijk nodigt iedereen uit op internet 

verder deel te nemen aan het stadsgesprek. Dat kan via: www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl 

Bekijk hier een sfeerimpressie (foto’s + video) van de avond. 

 

Feiten, cijfers en namen 

Tijdens de avond waren er inclusief gespreksleiders en aanwezige organisaties zo’n 450 mensen 

aanwezig.  

Betrokken organisaties 

o Gemeente Harderwijk 

o UWOON (woningbouwcorporatie) 

o OmniaWonen (woningbouwcorporatie) 

o Alliander (netwerkbeheerder) 

o Veluwe Duurzaam (energieloket) 

o Endura (energiecoöperatie) 

Deze organisaties zijn tevens onderdeel van de projectgroep ‘Harderwijk Aardgasvrij’. 

Sprekers 

o Avondvoorzitter Jan Douwe Kroeske 

o Wethouder Christianne van der Wal (gem. Harderwijk) 

o Projectleider Machiel Karels (gem. Harderwijk) 

o Wanka Lelieveld (Benedenbuurt Wageningen) 

Bewoners  

Er waren bewoners uit alle wijken aanwezig. Top drie van wijken waarvan veel wijkbewoners 

aanwezig waren: 

1. Stadsweiden: 70 personen 

2. Drielanden: 49 personen 

3. Tweelingstad: 46 personen 

http://www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl/
https://veluweduurzaam.nl/aardgasvrij-harderwijk
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Van de aanwezigen hebben 296 mensen een contactkaart ingevuld. Zij willen op de hoogte 

gehouden worden van ‘aardgasvrij wonen’. Daarnaast heeft een groot deel van deze mensen 

aangegeven actief betrokken te willen blijven: 

 254 personen willen meerdere keren meedenken; 

 41   personen wil eenmalig meedenken; 

 47   personen zijn praktisch inzetbaar. 


