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Vanuit de wijk 3 professionals en 14 bewoners 
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1. Toelichting Zoom door Peter Hulshof
Vanaf de opening van de vergadering zet Peter iedereen op mute (dat wil zeggen dat wat de 
aanwezigen zeggen niet te horen is voor anderen). Vragen kunnen gesteld worden in de chat. Dan 
kun je de beurt krijgen van Els en word je ge-unmute. Er zijn gezette momenten voor beantwoording 
van vragen. Technische vragen kunnen tussendoor in de chat gesteld worden. 

2. Opening door Els Wegdam 
Els heet alle 38 aanwezigen welkom en dankt hen voor de interesse in het project Aardgasvrij 
Overvecht-Noord (AGV-OVN). Ze bespreekt het geplande verloop van de vergadering en doet twee 
mededelingen. Leo Stroeven van Uindewijk is weer aanwezig en in de chat kan kenbaar gemaakt 
worden als men niet in beeld wil. Vragen die in de chat gesteld worden, maar waar geen tijd voor is 
om te beantwoorden, worden genoteerd en op een later moment beantwoord. 

3. Mededelingen van het wijkbureau door Ellen van Beckhoven 
- Gisteren is door wethouder Linda Voortman de beroepentuin geopend in Overvecht. Mensen 

met afstand tot arbeidsmarkt kunnen hier kennismaken met beroepen in de bouw en de 
techniek. 



- Morgenavond (1 juli) is in het Vechthuis een avond over de nieuwbouwappartementen aan de 
Jagerskade. 

- Aankomend weekend (zaterdag 4 juli) wordt een sportcontainer geplaatst en geopend op het 
veldje achter de Marokkodreef. De sportcontainer is een oude zeecontainer die is omgebouwd 
tot een box met sportartikelen. In september wordt deze feestelijk geopend mits dit mogelijk is 
in verband met corona. Ook opent Olga Commandeur van Nederland in Beweging komende 
zaterdag het zomerprogramma van Heel Overvecht Beweegt bij De Dreef. 

4. Stand van zaken Aardgasvrij Overvecht-Noord door Mark Elbers + vragen hierover
Mark krijgt van Els het woord en licht toe waar we nu staan met het project Aardgasvrij Overvecht-
Noord (AGV-OVN). 

Een half jaar geleden was Mark ook te gast in een vergadering van het Wijkplatform (toen nog de 
Wijkraad). Toen lichtte hij het transitieplan toe. Inmiddels is het onderzoek dat wordt gedaan naar 
hoe AGV-OVN vorm moet krijgen bijna af. In september/oktober 2020 gaat de organisatie met dit 
onderzoek de wijk in om met mensen in gesprek te gaan over een aardgasvrij Overvecht. In 2021 zal 
een wijkuitvoeringsplan gemaakt worden. 

De afgelopen tijd is veel overleg geweest met de buurt, de klankbordgroep, woningcorporaties et 
cetera. Het doel van AGV-OVN is dat Overvecht aardgasvrij wordt, dat de woonlasten neutraal blijven
en dat de uitstoot van CO2 omlaag gaat. 

Op dit moment wordt gas in Overvechtse huizen nog voor drie doeleinden gebruikt: 
- om op te koken;
- om een huis mee te verwarmen (CV);
- om water mee te verwarmen (geiser). 

In sommige huizen wordt gas alleen voor een of twee van deze doeleinden gebruikt. 

In het onderzoek van AGV-OVN dat nu bijna klaar is, zijn allerlei berekeningen gemaakt over wat het 
kost om Overvecht aardgasvrij te maken. Er is ook gekeken naar duurzaamheid, toekomstvastheid en
de ruimtelijk impact hiervan. Concreet kan er om een huis aardgasvrij te maken gekozen worden 
voor een warmtepomp of voor stadsverwarming. Qua betaalbaarheid is een warmtepomp een 
grotere investering, maar op de lange termijn minder kostbaar, terwijl stadsverwarming weinig 
investering behoeft, maar op de lange termijn duurder is. 

In september/oktober gaan mensen van AGV-OVN de wijk in om met bewoners te praten over hoe 
hun huis het beste aardgasvrij gemaakt kan worden. Hierbij wordt gekeken naar prijzen, oppervlakte 
van het huis, gasverbruik, CO2-reductie, impact op het huis en impact op de wijk/buurt. Er komt 
vanuit de overheid wellicht subsidie om huizen aardgasvrij te maken. 

Els geeft gelegenheid voor vragen. 

Nourdy merkt op dat in het onderzoek van AGV-OVN naar de kosten van warmtepompen en 
stadsverwarming de kosten van stadsverwarming erg hoog worden ingeschat. Daardoor lijken andere
opties relatief goedkoop. 
Mark reageert: we hebben een voorlopige inschatting gedaan van de kosten. De opties liggen dichtbij
elkaar, het wordt straks echt een afweging welke van de twee je kiest. 

Anne Slabbekoorn vraagt in de chat: Hoe gaat de gemeente om met de monopoliepositie van de 
aanbieders van stadsverwarming? Ze krijgt het woord en vertelt dat zij vragen heeft over de levering 
van stadsverwarming, maar dat ze geen idee heeft waar ze die kan stellen. Uit een energiescan blijkt 



dat haar huis onlogisch veel warmte verbruikt, wat hoge kosten oplevert, terwijl niet duidelijk is 
waardoor het verbruik zo hoog is. Ook een energie-adviseur kon dit niet verklaren. 
Els merkt op dat dit een veelgehoord probleem is in de wijk.
Mark reageert: ik heb dit probleem niet eerder gehoord. Je warmteleverancier zou moeten kunnen 
uitleggen waarom het verbruik zo hoog is. Ik kom hier, via het Wijkplatform, bij jou op terug. Verder 
komt er een Warmtewet, waarin spelregels komen te staan voor partijen die warmte leveren. Er 
moet meer transparantie komen over de kosten van de warmterekening. 

Later in de vergadering merkt Ad in de chat op: het verhaal van (onverwacht) hoge 
verwarmingskosten van Annes flat lijkt op de klachten die sinds jaar en dag bekend zijn rond 
blokverwarming. Zowel de isolatie van het complex als de staat van de installatie en leidingen binnen
het complex is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw (de verhuurder). Eneco en 
andere energieleveranciers leveren de warmte tot waar het de flat binnenkomt en gaat niet over de 
verdeling binnen de flat. 

Wendy Snel krijgt het woord en zegt: ik vrees dat aardgasvrij wonen me meer gaat kosten, omdat 
alleen al de kosten voor het vastrecht (kosten voor levering en transport van energie, zoals 
onderhoudskosten van het energienetwerk, huur van de meter, red.) even duur zijn als wat aardgas 
nu kost. En dan is de warmte dus nog niet eens in je huis. 
Mark: Goed punt. We hebben de totale jaarlijkse kosten van aardgasvrij wonen berekend. Het 
vastrecht is hier inderdaad een grote post in. Waar al warmtenet ligt, daar worden andere 
vastrechtkosten gehanteerd. We moeten hierin reëel blijven en kijken hoe we de kosten goed 
kunnen verdelen. 

5. Toelichting vanuit Stedin door Kees-Jan Fernhout + vragen hierover
Kees-Jan stelt zichzelf voor en vertelt dat Stedin de netbeheerder is in Overvecht. Dit houdt in dat 
Stedin verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van gas- en elektranetten. 
Stedin gaat het gasnet verwijderen wanneer Overvecht aardgasvrij wordt. 

De planning is nu dat Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij is. Daarna zouden leidingen dus kunnen 
worden weggehaald. Voor die tijd is het leidingnetwerk echter al aan vervanging toe, omdat 
sommige leidingen nu zijn gemaakt van gietijzer en asbest. Deze moeten al eerder dan 2030 
vervangen worden voor kunststof buizen. Kees-Jan verwijst naar het incident in Den Haag met 
verouderde leidingen, waar dit resulteerde in een explosie (zie dit nieuwsbericht: 
https://nos.nl/artikel/2287838-ernstige-gasexplosie-den-haag-laat-zien-gietijzeren-leidingen-
landelijk-risico.html). In Utrecht is een totaal van 84 kilometer aan buizen die vervangen moeten 
worden. Dit gaat gebeuren tussen 2023 en 2026. 

Kees-Jan geeft aan dat Stedin in gesprek is met AGV-OVN om te kijken waar een gasnet niet meer 
hoeft te worden vervangen omdat de buurt al aardgasvrij is. Hij benadrukt echter ook dat veiligheid 
voorop staat en dat leidingen vervangen zullen worden zodra dit nodig is, ook al wordt die buurt op 
korte termijn aardgasvrij en worden de leidingen dan weer weggehaald. 

Els geeft ruimte voor vragen.

Annette: hoe komt het dat het gebied bij de Arubadreef niet gekleurd is in je presentatie? Daar 
liggen toch ook leidingen? Worden die niet vervangen?
Kees-Jan kan hier niet direct antwoord op geven en belooft dit na te gaan en erop terug te komen. 

Wendy vraagt: hoe lang  van tevoren wordt bekend gemaakt aan de huiseigenaren dat je van het gas 
af moet? Kan dit met gesloten beurs? Wanneer gas wordt vervangen door stadsverwarming, 
bespaart Stedin immers kosten voor het aanleggen van nieuwe leidingen. 
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Deze vraag is niet beantwoord. 

Nourdy merkt op dat bewoners niet verantwoordelijk zijn voor keuzes die een netbeheerder in het 
verleden heeft gemaakt. Het lijkt erop dat de samenwerking tussen Stedin en de Gemeente de 
bewoners op kosten jaagt en dat corporaties hun hand ophouden voor subsidie. 

In de vergadering worden meerdere vragen gesteld over de hoge kosten van het verwijderen van de 
gasaansluiting. 
Kees-Jan van Stedin reageert hierop: we brengen alleen de werkelijke kosten in rekening, dat wil 
zeggen de uren die de monteurs steken in het verwijderen van de aansluiting, de meter en de 
netkoppeling. 
Els: Het is wel de vraag of deze kosten ten laste van de bewoners zouden moeten komen als het 
beleid van de gemeente is dat de wijk van het aardgas af moet.

Annette vraagt: waarom is het voor grondgebonden woningen zoveel duurder om van het gas af te 
gaan dan voor hoogbouw? 
Kees-Jan antwoordt dat er bij laagbouw leidingen in de grond zitten. Om die eruit te halen, moeten 
graafwerkzaamheden verricht worden, hier gaat meer tijd inzitten, meer uren mankracht en dus 
meer kosten. 

Annette vraag ook: komt er, nadat iedereen in een appartementengebouw van het gas af is en de 
meters in de huizen zijn weggehaald, nog een restfactuur voor het weghalen van de leidingen naar 
het gebouw toe? 
Kees-Jan: Nee, zoals de kosten nu geraamd zijn, klopt het. Hij geeft ook aan dat het goedkoper is als 
meerdere aansluitingen tegelijkertijd weggehaald kunnen worden: repeterende werkzaamheden zijn 
goedkoper. Wanneer je dus een enkele aansluiting laat weghalen, kan dit duurder zijn dan wanneer 
er minimaal drie tegelijk verwijderd worden. 

Wendy geeft aan dat ze in een straat woont waar de woningen deels particulier bezit zijn en deels in 
bezit van woningcorporatie Portaal. Wordt de rest van een straat benaderd wanneer bij een woning 
het gas wordt afgesloten, zodat kosten gedeeld kunnen worden?
Kees-Jan: We verhalen kosten voor een afsluiting op hen die om de afsluiting gevraagd hebben. Er is 
een wet in de maak waarbij de kosten voor een afsluiting 50/50 verdeeld worden over de 
netbeheerder en de bewoner, maar die wet is er nog niet door. 
Els merkt op dat het dan wellicht slim is om te wachten met het afsluiten van het gas totdat die wet 
erdoor is. Dit scheelt je als bewoner namelijk de helft van de kosten. 
Hierop volgt een korte discussie. Die eindigt met Mark, die zegt: wat de transitie van gas naar andere 
vormen van energie gaat kosten, dat hebben wij berekend. In die berekening is rekening gehouden 
met de afsluitkosten van het gas. Ik wil niet zeggen dat het gratis is, maar het is wel onderdeel van de
totale kosten als we verschillende systemen vergelijken. 

6. Presentatie over elektrisch koken door Dieke Schutjens + vragen hierover 
Dieke van Squarewise vertelt dat de gemeente wil proberen bewoners te ‘verleiden’ om de transitie 
van het gas af te maken. Squarewise heeft een programma ontwikkeld om elektrisch koken onder de 
aandacht te brengen en aantrekkelijk te maken. 

Een voorwaarde voor overstappen op elektrisch koken moet zijn dat het niet duurder is dan koken op
gas. De overstap moet simpel zijn en passend bij de wijk en haar bewoners. Deze zomer komt 
Squarewise met een pilotproject met onder andere kookworkshops, om te kijken hoe elektrisch 
koken goed kan werken voor de bewoners van onze wijk en hoe de gemeente bewoners  enthousiast
kan maken voor de overstap. De pilot gaat plaatsvinden in de omgeving Tigrisdreef-Hongkongdreef 
en er zullen allerlei typen woningen deelnemen. 



In de toekomst gaat de gemeente ook de bewoners hulp aanbieden om een aanbod op maak te 
maken voor elektrisch koken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken hoeveel een huishouden kookt en 
welk budget ze hebben. 

Ondertussen worden in de chat verschillende vragen gesteld, niet alleen over Diekes presentatie. 

Ad Tourne merkt op: De huidige regelingen zijn gebaseerd op de oude consumenten-logica (u wilt 
afsluiten, dus de kosten zijn voor u). We hebben het nu over iets heel anders: een transitie van het 
energiesysteem waar bewoners in mee moeten. De huidige tarieven voor het afsluiten moeten van 
de baan.
Dieke merkt op, ook in reactie op een vraag van Harm Schoonhoven in de chat: als je van het gas 
afgaat, betaal je ook geen vastrechtkosten meer à €130. Dit geld kan worden geïnvesteerd in een 
elektrische kookplaat en bijpassende pannen. 
Arjen van Ree vult aan: we willen per huishouden gaan kijken wat mensen kunnen en willen 
investeren. Op de langere termijn haal je een investering in elektrisch koken er zeker uit. Als je nog 
pakweg drie jaar in een huis blijft wonen, misschien niet. We willen een passend aanbod realiseren 
dat in het voordeel is van de bewoner. 
Els merkt op dat het afsluiten van het gas niet alleen gaat over koken, maar ook over het verwarmen 
van een huis. 
Job merkt op in de chat: Het vastrecht voor gas vervalt niet als je alleen een kookplaat aanschaft  en 
niet de cv-ketel en geiser afsluit. 
Ad Tourne zegt dat het verhaal van Dieke dus alleen opgaat als je na het overstappen op elektrisch 
koken volledig van het gas af bent en niet op gas je huis verwarmt. Als je je huis nog wel met gas 
verwarmt, is overstappen op elektrisch koken niet financieel aantrekkelijk. 

Nourdy zegt in de chat: de makers van de plannen voor de energietransitie hebben over het 
algemeen een goede opleiding en een goedbetaalde baan. Veel bewoners van Overvecht hebben dat
niet en zullen nooit over langetermijnvoordelen nadenken. Geef mensen direct minder lasten per 
maand anders gaat niemand mee in deze transitie. 
Arjen reageert: we betrekken mensen in de wijk. We willen wijkbewoners opleiden om zelf de 
elektra-aansluiting te kunnen maken, gas te kunnen afsluiten en kookworkshops te kunnen geven. 

Er is een korte discussie over monteurkeuze. In de presentatie van Dieke kwam naar voren dat 
mensen die willen overstappen op elektrisch koken zelf de monteur mogen kiezen die dit voor hen 
gaat realiseren. Hier ontstaat een discussie over omdat discriminatie op de loer ligt. Er moet gekozen 
worden voor een monteur op basis van kwaliteit en vaardigheden, niet op basis van uiterlijk en 
andere persoonlijke kenmerken. 

Wendy vraagt zich af of het een idee is om de kosten van het overstappen op elektrisch koken te 
verhalen op corporaties, die de kosten kunnen verdelen over pakweg 30 jaar. Arjen zegt dat hier met 
de corporaties over gesproken wordt. 

7. Toelichting over de rol van de Gemeente Utrecht door Sophie Gunnink + vragen hierover
Sophie is projectmanager bij de Gemeente en sinds een maand in die hoedanigheid 
omgevingsmanager Overvecht-Noord. 

Sophie vertelt dat er nu onderzoek wordt gedaan naar welke warmte-oplossing, in plaats van gas, het
beste past bij Overvecht-Noord. Het belangrijkste hierin is dat de kosten voor de gebruiker niet te 
hoog worden. Binnenkort is het onderzoek klaar en mogen bewoners reageren. Bewoners zijn nu al 
betrokken via klankbordgroepen, buurtinitiatieven, het wijkplatform et cetera. In het najaar krijgt dit 
een vervolg in de ‘energiedialoog’ in de wijk, waarin een persoon van elk van deze groepen zitting 



neemt. Van de reacties wordt verslag gedaan en dit gaat naar de gemeenteraad. Die besluit 
vervolgens welke warmte-oplossing wordt gekozen. Je kunt je, ook als individu, aanmelden voor de 
energiedialoog via energie@utrecht.nl. 

Bewoners worden geïnformeerd over informatieavonden via wijkbrieven en online (Facebook, 
Instagram). 

Wendy vraagt zich af of de gemeente nu voor de hele wijk, ook voor huiseigenaars, gaat beslissen 
welke warmte-oplossing (warmtenet of warmtepomp) zij moeten gebruiken. 
Sophie en Mark reageren: wanneer de gemeente kiest voor een warmtenet, heb je de optie om te 
zeggen: hier doe ik niet aan mee, ik kies voor een warmtepomp. Andersom is dat ingewikkelder. 
Daarom vinden we het als gemeente zo belangrijk om met Overvechters in gesprek te gaan over deze
energietransitie: zodat er een breed gedragen besluit komt. 

In de chat vragen verschillende mensen zich af of het wel slim is om voor Overvecht-Noord te kiezen 
als eerste Utrechtse wijk die aardgasvrij moet worden, als hier voor die transitie klaar is ook al de 
gasleidingen vervangen moeten worden. Loopt de gemeente dan niet achter de feiten aan?
Sophie: we zouden leidingen liever weghalen dan vervangen. Evenwel kan de gemeente niet beloven 
dat het lukt om de wijk aardgasvrij te maken voordat gasleidingen vervangen moeten worden. 
Veiligheid staat voorop. 
Nienke Horst vult aan: dit is eigenlijk van de redenen waarom we het project elektrisch koken wilden 
starten. Op die manier zouden we al 4400 woningen van het gas af kunnen halen en voorkomen dat 
leidingen voor korte tijd vervangen worden. 
Verschillende mensen menen ook te weten dat Overvecht-Noord niet de enige wijk is waar 
gasleidingen vervangen moeten worden en dat de gemeente dus in andere wijken hetzelfde 
probleem zou hebben.  
Ad Tourne merkt op dat nieuwe gasleidingen er wellicht voor zouden kunnen zorgen dat de deadline 
van ‘in 2030 van het gas af’ wat minder hard wordt en die tijd gebruikt kan worden om te zoeken 
naar nog betere oplossingen voor aardgasvrij wonen. 

8. Toelichting over huurwoningen door Norbert Drenthe van Mitros + vragen hierover
Norbert spreekt namens de corporaties die betrokken zijn bij AGV-OVN.  
Hij geeft aan dat wat hen betreft de transitie als doel moet hebben: comfort, betaalbaarheid (voor 
huurders én corporaties, als de kosten voor corporaties hoog worden, komen de kosten alsnog bij 
huurders terecht), toekomstbestendigheid, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en beperking van 
overlast. Betaalbaarheid betekent volgens Norbert dat de huurders quitte spelen. En eventuele 
huurverhoging moet in evenwicht zijn met de besparing die gasloos wonen oplevert. 

De vergadering heeft geen vragen over deze presentatie. 

9. Algemene vragenronde 
Job zegt: ik voel me niet (financieel) verleid om over te stappen op elektrisch koken en dit ook bij 
mijn oudere buren te bepleiten. Het kost alleen maar geld, want onze CV’s en geisers zijn nog op gas. 
Dieke: de pilot voor het elektrisch koken is ook specifiek gericht op woningen die alleen nog gas 
gebruiken voor koken. Voor woningen die ook voor andere doeleinden gas gebruiken moet een 
complete energie-transitie komen. 

Job geeft ook aan het gevoel te hebben dat AGV-OVN vooral praat met grote partijen, zoals 
corporaties, en weinig met particuliere huizenbezitters. Dit motiveert hem niet om mee te doen met 
de transitie. 
Els merkt op dat er veel voor bewoners wordt gedacht en over hen gepraat. Bewoners mogen zich 
meer mengen in het gesprek, bijvoorbeeld via de klankbordgroep. Hiervoor aanmelden kan via 
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energie@utrecht.nl. De klankbordgroep komt ongeveer elke twee maanden samen. Sophie geeft aan
dat zij open staat voor gesprek: langskomen of e-mailen mag: s.gunnink@utrecht.nl. 

Els constateert dat deze vergadering minder bezocht is dan eerdere vergaderingen over hetzelfde 
onderwerp. Komt dat doordat bewoners hun interesse in het onderwerp verliezen? 
Annette merkt op dat er nog teveel een algemeen verhaal wordt vertelt. Er is onder bewoners 
behoefte aan meer nuancering, specifieke oplossing voor elk typ woningen: huur, koop, hoogbouw, 
laagbouw et cetera. 
Arjen van Ree bevestigt dat verschillende typen woningen vragen om verschillende oplossingen en 
verschillende vormen van financiering. Bij koopwoningen moeten bijvoorbeeld ook 
hypotheekverstrekkers betrokken worden om mee te denken over de investering die aardgasvrij 
wonen vergt. Arjen merkt ook op dat een vergadering als deze niet geschikt is voor het bekijken van 
specifieke situaties. De komende twee à drie weken zijn er verschillende informatiebijeenkomsten 
om hier dieper op in te gaan. 

Arno van der Laan zegt in de chat dat VVE’s kunnen mailen naar vveloket@utrecht.nl om hulp te 
krijgen bij het vinden van een passende gasvrije oplossing voor hun groep woningen. Hij roept VVE’s 
op om zich te melden voor een energiescan. 
Annette vraagt zich af hoeveel zin een aparte scan heeft voor soortgelijke woningen als de woningen 
die al een scan gedaan hebben. Ze merkt ook op dat appartementen vaak veranderen van eigenaar 
en dat nieuwe bewoners wellicht een kans vormen om van het gas af te gaan. Hier moet de 
gemeente slim op inspelen! 
Arno merkt op dat de gemeente alleen een adviserende rol heeft, de transitie naar gasloos wonen is 
een privézaak van de VVE. 
Annette reageert: de gemeente moet nog eens goed kijken naar de afsluitkosten. Als de gemeente 
wil dat bewoners van het gasnet afgaan, moeten bewoners hier niet de kosten van moeten betalen, 
dat voelt als een boete. Er moet juist een bonus komen, bijvoorbeeld wanneer een VVE besluit van 
het gas af te gaan, zodat gasleidingen niet vervangen hoeven worden en daar kosten uitgespaard 
worden. 

Els concludeert dat Arno en Annette eens samen in gesprek moeten hierover. Els hoort graag hoe het
opgelost is. 

Ad Tourne zegt in de chat, met betrekking tot het vervangen van verouderde gasleidingen: straks 
hebben we het nieuwste gasnet (in de buurten die met gas verwarmen) en komt er een paar jaar 
later misschien een warmtenet om 'van het gas af te gaan'. Met dubbele maatschappelijke kosten en 
twee keer de straat open. Veel bewoners zullen dat niet begrijpen. Dat zou toch anders moeten 
kunnen?

Mark Elbers krijgt als laatste het woord van Els. 
Hij wil nog eenmaal uitleggen waarom Overvecht-Noord aardgasvrij moet worden. Dit is vanwege 
drie dingen: 

- omdat hier gasleidingen vervangen moeten worden; 
- omdat er in deze wijk veel corporatiebezit is en dus veel woningen tegelijk aangepakt kunnen

worden;
- om te investeren in de wijk. 

Hij begrijpt dat er vragen zijn over de timing van het project, zoals de opmerking van Ad hierboven, 
maar benadrukt dat het belangrijkste is dat we geen concessies doen wat betreft veiligheid. 

Mark merkt ook op dat er meer specifieke berekeningen kunnen worden gemaakt voor individuele 
huishoudens wanneer het project de komende maanden de wijk ingaat met het gedane onderzoek. 
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Als laatste zegt hij iets over isoleren. Volgens de berekeningen van AGV-OVN kan het financieel niet 
uit om te isoleren. Ook deze berekeningen zullen inzichtelijk worden gemaakt, zodat mensen kunnen
vergelijken. 

10. Sluiting
Als concluderende opmerking roept Els iedereen op om zijn of haar stem te laten horen en zich aan 
te sluiten bij de klankbordgroep (energie@utrecht.nl of s.gunnink@utrecht.nl)

Powerpointpresentaties die vanavond zijn gebruikt zullen, zoals gewoonlijk, openbaar gemaakt 
worden op de website van het wijkplatform. 

De volgende vergadering is op 1 september met als thema: Samen voor Overvecht. Dit wordt 
interessant, want het heeft raakvlakken met veel andere terreinen, zoals het onderwerp van 
vanavond en van de vorige vergadering (de Werkplaats). 

Kort voor 22.00 uur sluit Els de vergadering. 
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