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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De inwonersavond over de Transitievisie Warmte (TvW) die gepland is op maandag 11 oktober van 
19:30 uur tot 21:00 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.  
 
Om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij de warmtetransitie hebben we op 28 april jl. een 
digitale informatieavond gehouden waarin we de inwoners kennis hebben laten maken met de TvW 
en hebben uitgelegd wat we gaan onderzoeken en waarom. Ook is deze avond de stemming onder 
de aanwezigen gepeild en zijn vragen beantwoord. Op maandag 11 oktober houden we een tweede 
inwonersavond om het concept van de TvW te presenteren. Ook deze avond zal er weer gelegenheid 
zijn om vragen te stellen.  
 
Informatie  
Het doel van de informatieavond is om: 
- Inwoners inzicht te geven hoe we het beste met de warmtetransitie in Goirle kunnen starten. 
- Inwoners te informeren: Wat zijn de hoofdlijnen en hoe zijn we daartoe gekomen? 
- Draagvlak voor de warmtetransitie te creëren.  
- Input op te halen voor het afronden van de TvW 
- Te verkennen of men ze zich in willen zetten (bijvoorbeeld als ambassadeur). 
- Vragen die er zijn rondom de warmtetransitie te beantwoorden. 
 
De inwonersbijeenkomst is digitaal en wordt opgenomen zodat eenieder het op een later moment 
kan terugkijken.  
 
Eerdere informatieverstrekking en vervolg  
Middels beeldvormende bijeenkomsten op 24 februari 2021 en op 15 juni 2021 en middels RIB’s over 
de startnotitie en de eerste inwonersbijeenkomst is de Raad eerder geïnformeerd over de TvW. 
 
Op 31 november 2021 staat de oordeelsvormende raad over de TvW gepland en op 21 december 
2021 de besluitvormende vergadering.    
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Communicatie  
De onderstaande aankondiging wordt gepubliceerd in het Goirles belang: 
------------------------------------------  
Tweede inwonersavond aardgasvrij wonen in Goirle en Riel 
 
Maandagavond 11 oktober van 19.30 tot 21.00 uur houden wij een tweede digitale informatieavond 
over de Transitievisie Warmte (TvW). Wilt u deelnemen aan deze avond, meld u dan aan via 
info@goirle.nl . U ontvangt dan enkele dagen voorafgaand aan de avond een e-mail met de link voor 
de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen. 
 
Transitievisie warmte 
Net als iedere andere gemeente in Nederland, moeten wij vóór eind 2021 een TvW vaststellen. Deze 
inwonersavond wordt gehouden in aanloop naar deze vaststelling. Tijdens de avond presenteren we 
onze concept visie. De visie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in Goirle en Riel de komende 
jaren stappen kunnen maken richting aardgasvrij wonen. 
 
Waarom en hoe van het gas af? 
In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekendheid voor verwarmen en koken. Dat 
gaat de komende 30 jaar anders worden. Niet in één keer, maar geleidelijk en in fases. Uiteindelijk 
krijgen alle inwoners van de gemeente Goirle, net als iedereen in Nederland, te maken met deze 
verandering. Samen met lokale partijen en inwoners heeft de gemeente onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om aardgasvrij te worden. En ook hoe we dit in Goirle en Riel het beste kunnen 
doen. Vaak door middel van een buurtgerichte aanpak. Wat betekent dit voor u? Kunt u uw woning 
voorbereiden op aardgasvrij? Waar kunt u terecht voor advies? Kunt u meedenken in deze transitie? 
En wat, als u voorlopig nog aardgas wilt blijven gebruiken? Tijdens de inwonersavond is er ruimte 
voor het beantwoorden van al uw vragen. 
------------------------------------------------------------ 
 


