Openbare bijeenkomst Wijkraad Maaspoort, 15 november 2018.
Verslag
-

De voorzitter van de wijkraad Maaspoort, Kees Hettinga, opent de bijeenkomst en heet de
aanwezigen welkom, waaronder
 wethouder (Mike van der Geld),
 Raoul Beckers (programma manager Duurzaamheid, ‘s-Hertogenbosch),
 Ronnie van Gaal (wijkmanager Maaspoort),
 de aanwezige algemeen bestuursleden en
 10 aanwezige bewoners Maaspoort.

-

Kees Hettinga begint zijn inleiding met een definitie van ‘Duurzaamheid’. Het gaat vanavond
met name over de waterhuishouding, de bodem, de lucht, biodiversiteit en grondstoffen.
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2150 klimaatneutraal zijn en daarvoor heeft de
gemeente al verschillende maatregelen getroffen.
Als kernpunt wordt daarbij het broeikaseffect genoemd. Een van de gevolgen hiervan is de
stijging van de temperatuur en het daardoor stijgen van de zeewaterspiegel. Wanneer al het
ijs op Groenland smelt stijgt de zeewaterspiegel met 7 meter. Bij het smelten van de
Zuidpool is dat 61 meter. Bij een mogelijke stijging van het water met 5 meter blijft ’sHertogenbosch nog droge voeten houden, maar het westen van Nederland komt onder
water te staan. De stijging van het water heeft mede het gevolg dat het hele ecosysteem
verandert en mogelijk de malariamug terug komt.
De stijging van het broeikaseffect is mede het gevolg van het gebruik van fossiele
brandstoffen (CO2), gebruik van chemische stoffen, veranderingen in de landbouw en het
produceren van cement. Het broeikaseffect kan worden tegengegaan door minder of geen
fossiele brandstoffen te gebruiken, het tegengaan van ‘lekken’ (methaan), verbruik en
productie verminderen en het opslaan van CO2.
Als tegenhanger voor minder gebruik van fossiele brandstoffen wordt daarom gepleit voor
zonnepanelen en windenergie. Ook binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op steeds meer
plekken binnen ’s-Hertogenbosch zijn zonnepanelen geplaatst. ’s-Hertogenbosch heeft één
windmolen. Nationaal zijn er acties om meer in elektrische auto’s te rijden.
Het idee om de wijk Maaspoort aardgasvrij te maken krijgt steeds meer aandacht. Daarvoor
is het noodzakelijk om warmtebronnen ‘te slaan’. Een kostbare aangelegenheid die zonder
subsidie van de overheid niet realistisch is. Ook het opslaan van, overdag opgewekte
elektriciteit , is bijzonder kostbaar.
Blijft voorlopig alleen de mogelijkheid van zonnepanelen, windmolens en een goede isolatie
van de woningen en gebouwen.

-

Hierna neemt Raoul Beckers, programmamanager Duurzaamheid van de gemeente ’sHertogenbosch het woord en gaat daarbij ook in discussie met de aanwezigen.
Hij begint met aan te geven dat het bereiken van het klimaatneutraal maken een kwestie is
van het zetten van stappen met een doel voor ogen: 2050.
0 op de meter is erg kostbaar. Wat nadruk verdient is iets te doen aan de woningen,
waaronder goede isolatie.
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Hij wist op de mogelijkheid van een buurt- of straatinitiatief. Hierbij kan Enexis een helpen
de hand bieden. Informatie is te vinden op www.brabantwoontslim.nl
Op dit moment werkt de gemeente aan een ‘warmtekaart’.
Op dit moment zijn er binnen de wijk Maaspoort weinig industrieën die warmte kunnen
‘afgeven’. Het enige alternatief hiervoor is het slaan van warmtebronnen. Per buurt of per
straat.
De vraag is daarbij: ’moet ik dit afwachten of nu doen?’
Op dit moment is dit nog in ontwikkeling binnen de gemeente. Een alternatief is een hybride
verwarmingsketel, maar hierbij blijft het gas noodzakelijk.
Voor mogelijke subsidies hierbij kan gezocht worden op: www.energiesubsidiewijzer.nl
Ook voor lokale subsidie voor bewoners.
Daarnaast is de gemeente een proces gestart voor selectie van enkele (delen van) wijken om
voor subsidie voor warmtebronnen in aanmerking te komen. (delen van) wijken kunnen zich
hiervoor aanmelden via intekenlijsten.
Daarnaast wijst Raoul op de mogelijkheid van het verkrijgen van hulp via ‘Buurtkracht’.
Verduurzamen begint bij jezelf, of samen doen.
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Aan het einde van deze inleiding en discussie bedankt de voorzitter Raoul Beckers en de
aanwezigen voor bijdrage aan de discussie en sluit de bijeenkomst.
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