
Voorstel Pilot Heiligenbuurt Gemeente Weert

Dit document betreft de schriftelijke reactie van de gemeente Weert op de oproep van de Bouw 
Agenda voor het project Vervolg Experiment Publieke ontzorging. In dit document wordt een 
voorstel gedaan voor een wijk/buurt in de gemeente Weert. Hiervoor wordt ingegaan op de harde 
en zachte criteria die gesteld zijn in het projectvoorstel.

Aanleiding en kader
De Bouwagenda en haar partners zien de noodzaak om de onafhankelijke totaalontzorging op het 
gebied van de verduurzamen en isoleren van woningen aan te zwengelen. De stelling is dat de markt 
nog niet geheel klaar is voor ontzorging van burgers en dat daardoor de transitie naar een 
duurzamere woonomgeving te langzaam gaat. Het initiatief is een experiment om de publieke sector 
een (tijdelijke) rol te geven in dit proces (het leren en voordoen hoe het kan). Daarna kan de 
publieke sector zich terug trekken en zich richten op een voorschrijvende taak. De samenwerkende 
partijen nemen deze publieke rol tijdelijk op zich. Hiervoor zoeken zij 3 pilot wijken om het 
experiment uit te voeren. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

Voorstel Gemeente Weert
De gemeente Weert ziet kansen om een van de pilotwijken te leveren. We denken dat wij een 
uitermate geschikte partner zijn om deel te nemen in dit project. In Weert houden we van 
experimenten, we leren graag en hebben een grote, doch afwijkende ambitie in de energietransitie. 
De Weerter gemeenteraad heeft onlangs de Routekaart Energietransitie vastgesteld met daarin de 
kernwaarden EERLIJK, KANSRIJK en GROEN. Het aanpassen en isoleren van woningen staat de 
komende 10 jaar centraal in Weert. We kiezen er bewust voor om nog niet van het gas af te gaan, 
maar eerst te zorgen dat de woningen zo energiezuinig mogelijk zijn. Dat maakt dat we van deze 
isolatieopgave topprioriteit maken. De voorgestelde pilot past perfect in dit plaatje. 

Bovendien kijkt kijken andere gemeentes met belangstelling naar deze afwijkende weg die Weert 
inslaat. Dat maakt dat we al in het visier van andere gemeentes zijn. Wij dragen de geleerde kennis 
graag uit in den lande.

Wij stellen de ‘Heiligenbuurt’ voor als pilotwijk. Deze buurt ligt in de wijk Maaspoort en ligt tegen 
het centrum van Weert aan en wordt grofweg begrensd door de Maaspoort, de Maaseikerweg, de 
Sint Maartenslaan en de Emmasingel. Verderop leest u waarom wij deze buurt geschikt vinden.

Hieronder vind u de toelichting op de harde en zachte criteria. Wij wensen u veel wijsheid in uw 
beslissing en zien het proces hoopvol en met veel enthousiasme tegenmoet!

Harde criteria
1. Bereidheid en motivatie om met genoemde partijen het beschreven experimentplan uit te
voeren, en lessen landelijk en openbaar te delen.
Daartoe is de gemeente Weert bereid. Weert heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2030 alle panden in 
de gemeente aardgasvrij-proof te hebben. Dat betekent dat de gemeente zeer gemotiveerd is en 
sterk inzet op het isoleren van woningen en hierop in de komende 10 jaar te focussen. Hiervoor is de 
Routekaart Energietransitie opgesteld en door de Raad vastgesteld. 

2. Bereidheid tot het verstrekken van een incidentele subsidiebeschikking zonder wettelijke
grondslag op basis van collegebesluit voor een deel van het aan het gemeentefonds
uitgekeerde budget t.b.v. het expertteam.



Gemeente Weert is bereid om aan het College en de Raad voor te leggen om een subsidie te 
verstrekken aan het expertteam en dit te bekostigen vanuit het budget uitgekeerd aan het 
gemeentefonds ten behoeve van dit project. De portefeuillehouder is akkoord en het ligt in lijn der 
verwachting dat het College en de Gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel aangezien dit 
project prefect past binnen de Routekaart Energietransitie van Weert.

3. Geen lopende proeftuinwijk uit het Programma Aardgasvrije Wijken
Gemeente Weert verklaart geen proeftuin te hebben lopen uit het Programma Aardgasvrije Wijken

4. Geen voorzien MT of HT warmtenet (>50 graden), als warmteoplossing voor de toekomst
De gemeente Weert streeft ernaar dat alle woningen in de gemeente minimaal een energielabel B 
voor de buitenschil (dak, muren, vloer) hebben in 2030. Met een schillabel B is het mogelijk om de 
woningen te verwarmen met een energiebron met een lage temperatuur. De bronnen welke nu 
worden onderzocht gaan veelal uit van een lage temperatuurverwarming. De daadwerkelijke 
warmteoplossing voor de betreffende wijk zal pas na het jaar 2030 worden ingericht en gerealiseerd, 
aangezien de focus ten eerste ligt op het isoleren van de woningen. De aanleg van een MT of HT 
Warmtenet in de toekomst is niet voorzien, danwel zit niet in de pijplijn.

5. Wijk met voornamelijk grondgebonden en soortgelijke woningen tussen 1950-1995
Weert stelt de ‘Heiligenbuurt’ voor als pilotwijk. Deze buurt ligt in de wijk Maaspoort en ligt tegen 
het centrum van Weert aan en wordt grofweg begrensd door de Maaspoort, de Maaseikerweg, de 
Sint Maartenslaan en de Emmasingel.

Wij vinden deze wijk geschikt omdat:

1. Bouwjaar vrijwel geheel na-oorlogs (1950-1955)
2. Enkel grondgebonden woningen
3. Mix van vrijwel identieke rijwoningen en de typische ‘weerter’ vrijstaande woningen, welke in 

grote aantallen in de jaren 50 zijn gebouwd in heel Weert.
4. Energiegebruik van de woningen is (mits nog niet geïsoleerd) hoog.
5. Nog voldoende verduurzamingsmogelijkheden in de woningen, want vaak nog niet 

grootschalig verbouwd.
6. Deze wijk ligt dicht bij het centrum en is daardoor gewild bij iets kapitaalkrachtigere 

inwoners. 
7. De specifieke Weerter vrijstaande woningen uit de jaren ’50 zijn in de stad in trek bij jonge 

stellen en gezinnen die hun eerste woning willen en kunnen verbouwen en willen investeren 
in de toekomst. Dit komt doordat de woningen gemakkelijk te vergroten zijn, toe zijn aan een 
opknapbeurt, relatief gunstig zijn qua prijs en gelegen zijn op grote kavels.

8. Actieve buurtvereniging Heiligenbuurt sinds 1951

Plattegrondje Heiligenbuurt: https://www.heiligenbuurt.nl/Heilige%20buurt1.pdf 

6. Wijk waarin alle doelgroepen van willers, kunners en niet-kunners/-willers vertegenwoordigd zijn
De beoogde buurt kent een mix van mensen die hier al decennia lang wonen, die de noodzaak van 
het nog investeren in de woning niet zien, mensen die hier nieuw komen wonen en de oude woningen 
grondig willen en kunnen aanpakken en mensen die de middelen niet hebben om zelf investeringen 
te doen.

7. Bereidheid tot “in kind” cofinanciering vanuit gemeente t.b.v. inzet personeel om de interne
processen en condities te versoepelen, lessen op te nemen en landelijk te verspreiden

https://www.heiligenbuurt.nl/Heilige%20buurt1.pdf


De gemeente Weert heeft de Routekaart Energietransitie vastgesteld. Hierin is voor de komende 20 
jaar de route uitgestippeld om te komen tot een energieneutrale gemeente. Tot 2030 zet de 
gemeente vooral in op het isoleren van panden. Binnen het aanvalsplan dat behoort tot de 
Routekaart Energietransitie worden projecten opgestart en bijbehorende middelen vrijgemaakt om 
dit mogelijk te maken. Inzet van de Routekaart en het aanvalsplan is ook het ‘experimenteren’ en 
onderzoeken. De gemeente heeft daarmee de wil en de middelen om intern het pilotproject te 
ondersteunen. 
De aanpak van de gemeente Weert om sterk in te zetten op isolatie van woningen en niet meteen 
van het gas af te gaan, is vrijwel uniek in Nederland en wordt door andere gemeentes met 
nieuwsgierigheid bekeken. 

8. Een ervaren en toegewijde projectleider vanuit de gemeente voor het experiment
De gemeente Weert beschikt over een ambitieus team duurzaamheid met diverse capabele en 
enthousiaste mensen, mogelijk wordt dit team nog uitgebreid om de werkzaamheden binnen de 
energietransitie uit te voeren. Tevens hebben we de beschikking over een team projectleiders. 
Afhankelijk van de gewenste inzet binnen het project zal een toegewijde projectleider worden 
ingezet. 

Zachte criteria
9. Bereidheid tot verlening van borgstelling voor gebouwgebonden financiering (onder
voorbehoud instemming gemeenteraad)
De gemeenteraad stemt begin 2021 in met het oprichten van een Energiefonds. Dit fonds wordt 
opgericht om inwoners te helpen om hun woningen te verduurzamen indien zij niet in staat zijn de 
financiële lasten daarvoor ineens zelf te dragen. Dit fonds kan worden ingezet voor deze pilot.

10. Een bevlogen wethouder met persoonlijke ambities en betrokkenheid bij het project
Wethouder Duurzaamheid Geert Gabriels staat bekend als een bevlogen persoonlijkheid op het 
gebied van duurzaamheid en zorg voor de aarde. Bovendien staat hij voor een energietransitie die 
eerlijk, kansrijk en groen is, waarbij iedereen moet kunnen meedoen als het gaat om financiën. De 
impact en het netwerk van deze wethouder is groot en hij is geliefd onder de Weerter bevolking. Door 
zijn persoonlijke betrokkenheid zijn al vele duurzame initiatieven tot stand gekomen in Weert.

11. Voorkeur voor wijken met een transitievisie warmte met aardgasvrije transitie voor 2030,
uitgesloten de varianten benoemd onder criterium 2 en 3
Weert kiest er vooralsnog voor om eerst de panden en woningen aardgasvrij-proof te maken en 
daarna de transitie te maken naar een andere energiebron. Het ligt wel in lijn der verwachting dat 
we in 2030 zover zijn dat we de overstap kunnen maken. De Routekaart Energietranistie stuurt in die 
richting. In 2040 wil de gemeente Weert Energieneutraal zijn en daarmee ook haar wijken allemaal 
van het gas af hebben.

12. Een corporatie in de wijk die een gecombineerde aanpak tussen huur en koop wenst te 
experimenteren
In de wijk zijn geen huurwoningen aanwezig.

13. Een actieve bewonerscoöperatie in de wijk
Binnen Weert is de Energiecorporatie WeertEnergie actief. Deze corporatie is professioneel opgezet 
en heeft veel voelsprieten in de wijken. WeertEnergie werkt samen met de gemeente en Wonen 
Limburg binnen het project Warm Wonen in Weert, waarbij de inwoners gemotiveerd worden om 
hun woningen te verduurzamen. Warm Wonen in Weert volgt een wijkaanpak, waarmee ingezet 
wordt op het stimuleren van de buurt door buurtgenoten. Dit past perfect in het experiment.



In de buurt is een actieve buurtvereniging sinds 1951: De Heiligenbuurt Vereniging Weert. Deze 
vereniging maakt dat de inwoners van de buurt een hechte samenleving vormen. Er is veel contact 
tussen de inwoners middels sociale activiteiten.

14. Beschikbaarheid over aanvullende gemeentelijke verduurzamingssubsidies voor particulieren
Met het vaststellen van het aanvalsplan Energietransitie begin 2021, stelt de gemeenteraad een 
groot budget beschikbaar voor de weg naar energieneutraal en bijbehorende 
duurzaamheidsmaatregelen. Hierin is voorzien dat aanvullende gemeentelijke regelingen voor 
particulieren worden opgezet. Een eerste grote voorziening is het Energiefonds in 2021.

Conclusie: 

De gemeente Weert is zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de pilot. De voorgestelde buurt is 
zowel qua woningvoorraad als qua inwoners als qua sociale cohesie van de inwoners uitermate 
geschikt. Wij beschouwen de pilot als een heel interessant experiment wat grote meerwaarde zou 
kunnen leveren voor de Weerter Energietransitie.


