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Onderwerp: Warmtenet Meerwijk

Beste bewoner,
In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar voor woningen en gebouwen. Ook Haarlem gaat van het
aardgas af! Per wijk gaat de gemeente kijken welke andere mogelijkheden voor verwarmen,
douchen en koken er zijn. We betrekken bewoners bij het maken keuzes en werken samen met
partners in en buiten de wijk. Deze wijkaanpak start ook in Meerwijk. We gaan samen op zoek naar
betaalbare en comfortabele alternatieven voor aardgas door:
1.

Energie te besparen;

2.

Nieuwe, duurzame manieren te vinden om te verwarmen, te koken en te douchen.

Energie besparen
Energie besparen is de eerste stap richting een nieuwe energievoorziening. Wij gaan daarom de
bewoners van Meerwijk de komende jaren helpen om energie te besparen. Dat doen we met
informatie, maatwerkadviezen, regelingen en subsidies. Dat levert u al snel een forse besparing op
uw energierekening op.
Nieuwe manieren vinden om te verwarmen, te koken en te douchen
Uit onderzoek blijkt dat in Meerwijk een warmtenet een grote kans van slagen heeft. Ondergronds
worden leidingen aangelegd die warm water naar de woningen brengen voor verwarming en
douchen. Een zogenoemd hoge temperatuur warmtenet is voor bewoners een goede en beter
betaalbare oplossing. Om aangesloten te worden op dit warmtenet zijn namelijk minder grote
veranderingen in huis nodig. Hierdoor blijven de kosten beperkt en verwarmen blijft net zo
comfortabel als nu.
Vernieuwing openbare ruimte en riolering Meerwijk
Vanaf 2019 wordt in Meerwijk de riolering vervangen en de openbare ruimte verbeterd. Daarom kan
de aanleg van het eerste gedeelte van het warmtenet in Meerwijk mogelijk al in 2019 van start gaan.
Als de straat open gaat, kunnen de warmtebuizen namelijk direct mee de grond in. Dat scheelt niet
alleen kosten, maar betekent vooral minder overlast door werkzaamheden. Bij de aanleg van het
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warmtenet worden niet meteen de gasleidingen verwijderd. Dat doen we in behapbare stappen en
samen met de wijk. De komende tijd krijgt u informatie over het warmtenet en de voordelen en
gevolgen van het warmtenet of eventuele alternatieven. We gaan met u in gesprek over wat nodig is
om mensen in de wijk te interesseren en mee te laten doen.
Ondersteuning
We kijken naar wat bewoners willen in de woning en wat financieel en technisch mogelijk is. De
gemeente ondersteunt ook met een subsidie of een passende financieringsregeling. Voor de aanleg
van het warmtenet en ondersteuning van bewoners die mee gaan doen, diende het college een
subsidieaanvraag bij het Rijk. Het college, woningcorporaties Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen en
Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling willen intensief gaan samenwerken met de bewoners in de
wijk.
Meedenken? Graag!
De gemeente informeert u tijdig over de werkzaamheden in de wijk. Om bewoners verder te
betrekken bij de ontwikkelingen rondom de aanleg van het warmtenet en de vervanging van de
riolering worden in de toekomst informatieavonden georganiseerd. Wilt u meedenken? Stuur een
mail naar degroenemug@haarlem.nl.
Met vriendelijke groet,

Cora-Yfke Sikkema,

Meer weten over gasvrij wonen? Kijk op www.haarlem.nl/gasvrijer.
Meer informatie over het warmtenet op https://www.haarlem.nl/warmtenet-schalkwiik/.
Meer informatie over vernieuwing openbare ruimte op https://www.haarlem.nl/ivorim/.
Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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