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Geachte heer, mevrouw, 
 
Vrijdag 5 en zaterdag 6 juli vond de tweede informatieronde plaats over de Proeftuin 
Aardgasvrij Limbrichterveld Noord. Beide bijeenkomsten waren drukbezocht. Aan de 
hand van een uitgebreide presentatie zijn deelnemers geïnformeerd over het traject 
van de proeftuin, deelnamemogelijkheden, gevolgen voor de woningen, kosten en 
gemeentelijke subsidies. Daarnaast was er voldoende gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan en vragen te stellen. Van beide informatiebijeenkomsten zijn 
verslagen gemaakt. U vindt deze op www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij onder de kop 
‘Handige links en downloads’. U vindt hier ook de presentatie. 
 
Informatiecentrum 
In Buurtcentrum Limbrichterveld (Eisenhowerstraat 724) is een informatiecentrum 
ingericht waar u en andere wijkbewoners op woensdagen tussen 13.30 en 16.30 uur 
terecht kunnen met vragen. Buiten deze tijden kunt u hier op afspraak terecht. Een 
afspraak maken kan per mail: aardgasvrij@sittard-geleen.nl of telefonisch bij Rob 
van Kaldekercken: 14 046. 
 
Klankbordsessie 
Heeft u ideeën, suggesties of aandachtspunten, of wilt u graag meedenken over de 
Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord? Dan bent u van harte welkom om deel 
te nemen aan onze maandelijkse klankbordsessies in Buurtcentrum Limbrichterveld. 
De informatie die we tijdens deze bijeenkomsten ophalen, wordt besproken in het 
projectteam en/of de stuurgroep van de proeftuin en voor zover mogelijk 
meegenomen in het vervolgtraject. De eerste klankbordsessie vindt plaats op 4 
september van 13.30 tot 14.30 uur en vervolgens iedere eerste woensdag van de 
maand van 13.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan per mail: aardgasvrij@sittard-
geleen.nl of telefonisch bij Rob van Kaldekercken: 14 046, onder vermelding van 
naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. 
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Gratis transitiescan – aanvragen kan t/m 31 juli 
Bent u eigenaar van een woning in Limbrichterveld Noord en twijfelt u nog over 
deelname aan de proeftuin? Vraag dan de gratis transitiescan aan! De scan, die  
wordt uitgevoerd door Stichting Dubbel Duurzaam, geeft inzicht in de mogelijkheden 
om uw woning te verduurzamen en in additionele subsidie- en leningsmogelijkheden. 
De uitkomsten helpen u een afgewogen keuze te maken om aan de proeftuin deel te 
nemen. En dus ook om samen met de buurt over te stappen naar een woning én wijk 
zonder aardgas. De transitiescan verplicht u tot niets. U kunt de scan aanvragen bij 
Dubbel Duurzaam, via: www.dubbel-duurzaam.nl. Aanvragen kan tot en met 31 juli. 

U beslist zelf 
Deelname aan de proeftuin is niet verplicht, u beslist zelf. Wel zijn er aantrekkelijke 
voordelen aan deze collectieve aanpak verbonden. De subsidie van het Rijk wordt 
niet alleen gebruikt om het ondergrondse warmtenet van Het Groene Net in de wijk 
verder uit te breiden. Oók de kosten voor het isoleren van uw woning, het aanpassen 
van de meterkast en het vervangen van de kookplaat zijn in het subsidiebedrag 
inbegrepen. De kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting zijn hierin 
gedeeltelijk opgenomen. 

Na het uitvoeren van de transitiescan kunt u kiezen uit drie opties: 
1. Niets doen.
2. Meedoen aan de collectieve aanpak waarbij de woning wordt verwarmd via

Het Groene Net (met subsidie van de gemeente).
3. Meedoen en de overgang zelf regelen (met subsidie van de gemeente).

Op basis van de keuze die mensen maken, krijgen we meer inzicht in het aantal 
huishoudens dat aan de proeftuin meedoet en kunnen we het vervolgproces 
concreter invullen. Aanvankelijk is aan deelnemers gevraagd hun voorlopige keuze 
voor 1 oktober kenbaar te maken. We willen u echter vragen dit bij voorkeur vóór 1 
september te doen. Dit kan bij Dubbel Duurzaam: info@dubbel-duurzaam.nl of in het 
informatiecentrum.  

Huurwoningen en VvE 
Wilt u deelnemen aan de proeftuin en woont u in een huurwoning of bent u eigenaar 
van een appartement binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Neem dan 
contact op met uw verhuurder of VvE voor meer informatie.  

Meer informatie 
Voor meer informatie over de proeftuin en de mogelijkheden om deel te nemen 
verwijzen we u naar www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij. Vragen kunt u stellen per 
mail: aardgasvrij@sittard-geleen.nl of in het informatiecentrum. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
Teammanager Economische ontwikkeling, 

Mevrouw Mr. A.I.H.M. Pereboom 
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Bijlage  
 
Deelname aan de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord is niet verplicht. U 
kiest zelf: 
 
Optie 1: Niet meedoen 

 U doet niet mee aan de proeftuin. 

 U krijgt geen bijdrage van de gemeente voor het isoleren van uw woning. 

 U blijft gebruik maken van aardgas: uw jaarlijkse energierekening blijft 
bestaan uit gas en elektriciteit. 

 
Optie 2: Verwarmen met Het Groene Net 

 U doet mee aan de proeftuin. U kiest voor verwarmen met een warmtenet. 

 Isoleer, met Stichting Dubbel Duurzaam, uw muren en ramen voor meer 
comfort en energiebesparing. U krijgt hiervoor een bijdrage van de gemeente. 

 U krijgt een offerte van Het Groene Net. U kiest of u definitief mee wilt doen. 

 Vervang uw gasfornuis en laat (indien nodig) uw meterkast aanpassen. Het 
Groene Net organiseert dit voor u. U krijgt hiervoor een bijdrage van de 
gemeente. 

 Uw aardgasaansluiting wordt verwijderd. Dit organiseert Het Groene Net voor 
u. U krijgt hiervoor een bijdrage van de gemeente. 

 Uw energierekening bestaat uit warmte en elektriciteit. 

 Uw woning is aardgasvrij. 
 

Optie 3: Verwarmen met een warmtepomp of ander alternatief 

 U doet mee aan het proeftuinproject. U kiest voor verwarmen met een 
warmtepomp of ander alternatief. 

 Isoleer, met Stichting Dubbel Duurzaam, uw muren en ramen voor meer 
comfort en energiebesparing. U krijgt hiervoor een bijdrage van de gemeente. 

 U vraagt offertes aan voor een warmtepomp of ander alternatief incl. andere 
benodigde maatregelen. Er zijn onder voorwaarden landelijke subsidies 
mogelijk. 

 Vervang uw gasfornuis en laat (indien nodig) uw meterkast aanpassen. U 
krijgt hiervoor een bijdrage van de gemeente. 

 Uw aardgasaansluiting wordt verwijderd. U krijgt hiervoor een bijdrage van de 
gemeente. 

 Uw jaarlijkse energierekening bestaat uit elektriciteit - bij een warmtepomp. 

 Uw woning is aardgasvrij. 
 


