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Kennisnemen van 
De informatieavond voor inwoners over de Transitievisiewarmte die gepland is op woensdag 28 
april van 20:00 uur tot 21:30 uur.  
 
Inleiding 
Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitievisie Warmte (TvW) en de 
daarbij horende Wijk Uitvoering Plannen (WUP) op te stellen. Deze visie en uitvoeringsplannen 
laten zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar een aardgasvrij en duurzaam warmtesysteem 
voor de bebouwde omgeving. De uiteindelijke TvW wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Op 
woensdag 24 februari hebben wij via een live uitzending op internet een informatiebijeenkomst 
over de Transitievisie Warmte gehouden voor uw gemeenteraad. Om inwoners in een vroeg 
stadium te betrekken bij de warmtetransitie wordt hierover op 28 april een digitale 
informatieavond gehouden. 
 
Informatie 
De avond is bedoeld om inwoners te informeren over de TvW, om vragen te beantwoorden en om 
de stemming onder inwoners te peilen.  
 
Vervolg 
Op 15 juni 2021 wordt een discussienota over de TvW in een beeldvormende vergadering aan uw 
raad voorgelegd.  
 
Op 30 november 2021 staat de oordeelsvormende raad over de TvW gepland en op 21 december 
2021 de besluitvormende vergadering.  
 
Communicatie 
De onderstaande aankondiging wordt gepubliceerd in het Goirles belang: 
------------------------------------------ 

Transitievisie Warmte  
Informatiebijeenkomst ‘van het aardgas af’ 
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent nogal wat. En daarom starten wij nu al 
met de voorbereidingen. Alle nieuwbouwwoningen in onze gemeente worden aardgasvrij 
gebouwd. De volgende stap is dat we kijken of én hoe we bestaande woningen en gebouwen 
op een andere - meer duurzame - manier kunnen verwarmen. We willen u daar graag over 
informeren en daarom nodigen we u uit voor een digitale informatiebijeenkomst.  
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De transitievisie warmte  
De komende maanden onderzoeken we welke keuzes er zijn en welke stappen we kunnen 
zetten. De uitkomst daarvan leggen we vast in een plan; de transitievisie warmte. Alle 
gemeenten moeten voor 2022 zo’n transitievisie vaststellen. De vaststelling door onze 
gemeenteraad staat gepland in december van dit jaar.  
Digitale informatiebijeenkomst op 28 april 
Samen met de gemeenten Goirle en Oisterwijk organiseren we een informatiebijeenkomst. 
We doen dat digitaal in de vorm van een webinar. We nodigen u van harte uit om mee te 
luisteren en vragen te stellen op woensdagavond 28 april van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens het 
webinar leggen we uit wat de warmtevisie precies inhoudt en we nemen uitgebreid tijd voor 
uw vragen.  
Aanmelden?  
U kunt zich aanmelden via gemeente@hilvarenbeek.nl. Enkele dagen voor het webinar 
ontvangt u een e-mail met informatie waarmee u kunt inloggen om het webinar te volgen.  
We houden u op de hoogte 
Tijdens en na het maken van de visie informeren we u over de stappen die we zetten. Als de 
visie is vastgesteld gaan we aan de slag met concrete uitvoeringsplannen. Dat doen we per 
wijk. Het spreekt voor zich dat we daar de bewoners van de betreffende wijk - en 
bijvoorbeeld ook ondernemers en woonstichting Leystromen - intensief bij betrekken. 
Iedereen krijgt ruim de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Minimaal 8 jaar 
voordat een buurt van het aardgas af gaat, moet duidelijk zijn wat het alternatief wordt en 
wat dat voor iedere bewoner betekent. 
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