
SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

NIEUWS

Op woensdag 9 december was er een online informatieavond over 

het Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor uw wijk. Misschien heeft u de 

uitzending bekeken. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de 

avond en kijken we vooruit.

Waarom aan de slag?
U heeft er misschien al over gehoord, 
Nederland moet in 2050 energie-neutraal 
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 gebieden aan waarin de 
gemeente, bewoners en andere partners 
samenwerken aan een plan om dit gebied 
aardgasvrij te maken. Zo’n plan wordt 
een Wijkuitvoeringsplan (WUP) genoemd. 
Beuningen is één van die gebieden 
waarvoor een WUP wordt gemaakt. 

Wat is het doel?
De gemeente staat aan het roer om  
samen met inwoners Beuningen 
aardgasvrij te maken. We willen graag 
met inwoners samenwerken om dit voor 
elkaar te krijgen. De informatieavond was 
een eerste stap om het gesprek hierover 
te starten, want door samen te werken 
komen we tot de juiste keuzes voor 
Beuningen.

Alternatieven voor aardgas zijn bijvoor-
beeld een warmtenet of een individuele 
oplossing, zoals een warmtepomp. 

Voor meer informatie kunt u terecht op  

ENERGIEVANNOORDOOSTTWENTE.NL 

Duurzaam wonen 
in Beuningen

http://energievannoordoosttwente.nl


Het doel voor de kortere termijn is om 
gezamenlijk een plan te maken over hoe 
we er stapsgewijs komen.

U hoeft nu niet direct actie te ondernemen.  
Dat is de volgende stap. Op de informatie-
avond wilden we graag informeren en 
mensen bewust maken wat eraan zit te 
komen.

Hoe gaan we verder in Beuningen?
De informatieavond was een eerste stap 
om tot een WUP te komen. De volgende 
stap is dat experts de technische moge-
lijkheden onderzoeken. Ook bekijken we 
de resultaten van de enquête die eind 
vorig jaar door inwoners van Beuningen 
is ingevuld. Deze nemen we mee bij het 
schrijven van het plan. Het rapport met de 
resultaten van deze enquête vindt u op 
onze website. 

Als het conceptplan klaar is, organiseren 
we een nieuwe informatieavond. Vervol-
gens wordt het conceptplan ter inzage 
gelegd, zodat iedereen nog een keer zijn 
of haar mening hierover kan geven. Daarna 
neemt de gemeenteraad er een besluit 
over. Dus we komen nog bij u terug. 

Wilt u meedenken over wat Beuningen  
nodig heeft om woningen energie-
neutraal te maken? Praat dan mee in de 
klankbordgroep. We bespreken onder 
andere de enquête, de voorlopige 
plannen en u leest mee met het concept 
WUP wanneer dat klaar is. We zoeken 
verschillende inwoners die weten wat er 
leeft in Beuningen. Technische kennis is 
niet nodig. Aanmelden kan via  
info@energievannoordoosttwente.nl. 
We zien u graag!

Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste stap in het verduur-
zamen van uw huis is het nemen van 
energiebesparende maatregelen of 
isolatie. Kijk voor tips en advies op   
www.duurzaambouwloket.nl/ 
noordoosttwente. Daar vindt u ook 
informatie voor het maken van een 
afspraak met een van de wooncoaches 
van Duurzaam Thuis Twente. 

Uitzending gemist?
U kunt de uitzending bekijken via 

www.energievannoordoosttwente.nl/informatieavond 

Praat u mee? 

GEEF  
U OP!
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https://youtu.be/A9EfCnWEc0o]

