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Onderwerp: Verslag Wijkgerichte Energietransitie Saksen Weimar 10 september 2020

Geachte heer, mevrouw, beste bewoner van Saksen Weimar,
Op donderdag 10 september vond een wijkbijeenkomst in de sporthal Valkenhuizen plaats over de
energievoorziening in uw buurt. Diegene die aanwezig waren willen wij nogmaals hartelijk danken voor
hun aanwezigheid en actieve bijdrage.
De gemeente Arnhem werkt samen met haar inwoners, ondernemers en corporaties aan een plan hoe
we in iedere wijk/buurt zonder aardgas onze huizen kunnen gaan verwarmen. Binnen de Wijkgerichte
Energietransitie is Saksen Weimar aangewezen als kansrijke wijk, die mogelijk al voor 2030 aardgasvrij
kan worden. Saksen Weimar is een buurt met veel recente nieuwbouwwoningen, appartementen en
gerenoveerde voormalige logiesgebouwen. Naar verwachting zal binnen nu en tien jaar de
verwarmingsinstallatie, van de woningen uit 2012-2015 aan vervanging toe zijn. Dit biedt kansen om op
een relatief eenvoudige en betaalbare manier, een deel van, Saksen Weimar vóór 2030 aardgasvrij te
maken. De gemeente Arnhem wilde deze avond vooral graag horen hoe bewoners hierover denken en
welke vragen er leven.
We blikken nog even terug op de avond:
Na een woord van welkom trapte wethouder duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp de avond af met een
toelichting op de Arnhemse AANpak: de Arnhemse werkwijze ten aanzien van de wijkgerichte
energietransitie. Kernwoorden zijn duurzaam, samen en eerlijk: de gemeente en bewoners gaan
gezamenlijk op zoek naar de beste oplossing. Ontwikkelmanager Energietransitie Ursula van Wandelen
legt uit wat dit voor Saksen Weimar kan betekenen en hoe we het willen gaan organiseren. Het
warmteconcept die op dit moment kansrijk lijkt, is een all-electric oplossing individueel danwel collectief.
Hiernaast werd de campagne ArnhemAAn en Aanjaagfonds toegelicht.
Er zal een onderzoek worden uitgezet naar de mogelijke warmteoplossingen voor Saksen Weimar
waarbij er tevens onderzoek wordt gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van een
all-electric oplossing, individueel dan wel collectief en de mogelijkheid voor een buurt batterij. De vragen
vanuit de bewoners zullen waar nodig meegenomen worden in dit onderzoek. De onderzoekvragen
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zullen worden afgestemd met de werkgroep, waarin bewoners uit iedere bouwfase vertegenwoordigd
zijn.
De presentatie van de avond vindt u in de bijlage (1) van deze mail. Verdere praktische informatie is te
vinden op de websites van Arnhem Aan en het Energieloket. Tijdens de wijkbijeenkomst hebben we met
een afvaardiging van bewoners gesproken over wat de energietransitie gaat betekenen, wat het bij hen
oproept, en vooral welke vragen er spelen. In de bijlage (2) is een overzicht van de reacties van deze
gesprekken weergegeven. Ook zijn er een aantal algemene vragen met een toelichting in deze bijlage
opgenomen.
Voor de gemeente is het waardevol om het perspectief van bewoners goed te begrijpen, zodat
vervolgstappen daar op kunnen worden ingericht. Vragen waar wij nog niet direct antwoord op hebben
kunnen geven komen we later na het onderzoek op terug. Wij verwachten dat deze resultaten in januari
2021 beschikbaar zijn. Tussentijds komen wij, mits de corona-maatregelen dit toelaten, met Lijn 2030,
een antiek Volkswagenbusje uit 1973, getransformeerd tot een modern duurzaam energieloket nog bij u
langs!
Met vriendelijke groet,
Namens alle betrokkenen,
Ursula J.W. van Wandelen
Ontwikkelmanager Energietransitie

Bijlage 1: Presentatie wijkgesprek 10 september;
Bijlage 2: 'Wat gaf u de gemeente mee?' inclusief algemene vragen met toelichting waar mogelijk.

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl

Zaaknummer:
Pagina:

492120
3

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl

