
SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

NIEUWS

Op woensdag 2 december was er een online informatieavond over het 

Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor Weerselo. Misschien heb je de uitzending 

bekeken, misschien niet. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de avond 

en kijken we vooruit.

Waarom aan de slag in Weerselo?

Nederland moet in 2050 energieneutraal en 

aardgasvrij zijn. Dit betekent dat in totaal ruim 

7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen 

verduurzaamd moeten worden. Om dit voor 

elkaar te krijgen, wijst iedere gemeente wijken, 

buurten of kernen aan waarin de gemeente, 

bewoners en andere partners samenwerken 

aan een plan om dit gebied aardgasvrij te 

maken. Zo’n plan heet een Wijkuitvoeringsplan 

(WUP). We beginnen met aardgasvrij maken bij 

de gebieden die hier het meest geschikt voor 

zijn. Uit onderzoek is gebleken dat Weerselo 

een van die gebieden is. Dit heeft bijvoorbeeld 

te maken met de leeftijd en samenstelling van 

woningen, de manier waarop het gebied in 

elkaar zit en de initiatieven die hier al spelen. 

De exacte onderbouwing is terug te lezen in 

de warmtevisie die voor de vier noordoost 

Twentse gemeenten is gemaakt. Deze 

warmtevisie staat ook op onze website www.

energeivannoordoosttwente.nl.

Wat is het doel?

De gemeente staat aan het roer om samen 

met inwoners de wijken, buurten of kernen 

aardgasvrij te maken. De informatieavond op 

2 december was een eerste stap waarin we 

vooral informatie en achtergronden hebben 

gegeven. Vanaf hier blijven we met elkaar 

Voor meer informatie kunt u terecht op  

ENERGIEVANNOORDOOSTTWENTE.NL 

Duurzaam wonen 
in Weerselo



Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste stappen in het ver-
duurzamen van je huis, zijn isoleren,  
ventileren en energie besparen. 
Uiteindelijk ga je dan over op een 
alternatieve oplossing voor aardgas. 
Hoe kun je dat doen? Vraag daarvoor 
gratis, onafhankelijk en vrijblijvend  
advies bij de wooncoaches van  
Duurzaam Thuis Twente. Dat kan op 
telefoonnummer 088-18 50 130 of 
info@duurzaamthuistwente.nl.  

Of bekijk onze website of de flyers.

Graag horen wij hoe jij over de plannen 
denkt, of je je ergens zorgen over  
maakt en welke vragen je hebt, om zo 
samen aan oplossingen te werken. Op  
info@energievannoordoosttwente.nl 
kun je je aanmelden om samen met de 
mensen van de Duurzaam Weerselo en 
de gemeente in gesprek te gaan over 
jullie en onze ideeën en plannen. 
Dat doen we in een klankbordgroep. 
Je hoeft niet per se kennis te hebben 
over dit onderwerp. Het is vooral 
belangrijk dat je begaan bent met 
Weerselo en/of je woning.

Uitzending gemist?
Heeft u de informatieavond gemist? Geen probleem, u kunt de uitzending alsnog bekijken via 

www.energievannoordoosttwente.nl/informatieavond 

in gesprek over hoe we met elkaar de klus 

kunnen klaren. In 2021 moet de WUP voor 

Weerselo er liggen. Daar werken we samen 

naar toe. 

Begin volgend jaar wordt er ook een 

enquête gehouden. Hiervoor ontvang je 

een persoonlijke uitnodiging. De uitslagen 

hiervan komen ook op de WUP pagina van 

Weerselo op energievannoordoosttwente.nl. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over 

het vervolg.
Meld je aan voor de 
klankbordgroep


