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Beste Bewoners,
 
In deze editie van de Klapwijk Nieuwsbrief houden we 
u op de hoogte van de projecten Klimaatbestendig 
Klapwijk en Aardgasvrij Klapwijk. In deze nieuwsbrief 
leest u informatie over: 

• Aanmelden voor online bewonersbijeenkomst over 
voortgang Aardgasvrij Klapwijk op 7 maart;

• De klimaatbestendige werkzaamheden in het 
wijkpark zijn van start gegaan;

• Terugkoppeling resultaten vragenlijst  
‘achter de voordeur’;

• Onze plek in de wijk: de Ontmoetingskerk;
• Oprichting van belangenvereniging Warm Klapwijk

Via klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl kunt u contact 
opnemen voor vragen over de projecten in Klapwijk.

Aanmelden online 
bewonersbijeenkomst
 
Vorig jaar is samen met inwoners nagedacht over het 
aardgasvrij maken van Klapwijk en wat daarvoor nodig 
is. Over de juiste communicatie-aanpak en een goed 
warmtesysteem zijn toen verschillende gesprekken 
gevoerd. Vervolgens is de gemeente met 
die informatie in gesprek gegaan met twee 
warmtebedrijven voor het aanleggen van een 
warmtenet. In de nieuwsbrief heeft een vragenlijst 
gestaan over de situatie achter de voordeur. Met de 
resultaten daarvan worden nu woningscans voorbereid. 

Reden genoeg om betrokken inwoners te informeren 
over de voortgang en de resultaten tot nu toe. Op 
maandagavond 7 maart a.s. van 19:00 – 20:00 uur 
organiseren we een online bewonersbijeenkomst over de 
voortgang van het proces. U kunt zich hier tot 28 februari 
voor aanmelden via de website: 

www.metenergieaandeslag.nl/aardgasvrij-klapwijk.

Wijkpark gestart
 
De werkzaamheden in het wijkpark zijn gestart. 
We zijn nu bezig met met voorbereidende- en 
sloopwerkzaamheden. Dit ziet er meteen heel rigoureus 
uit. Er zijn bomen gekapt en de meidoornhaag is 
verwijderd. Gelukkig blijven er nog veel bomen staan 
voor vogels om in het voorjaar te kunnen nestelen. 
De grote zakken zand zijn voorbelasting en zorgen 
dat de grond versneld inklinkt. De voorbelasting ligt 
op de plaats van de toekomstige parkeerplaatsen, de 
muur bij de nieuwe vijver en de Urban Waterbuffer 
op het marktplein. De zettingsperiode is begonnen 
en duurt tot de bouwvak. In deze periode zal Stedin 
ook nog werkzaamheden aan de kabels en leidingen 
in het wijkpark uitvoeren. De tijdelijke locatie voor 
de marktkramen is op de hoek Caro van Eycklaan/
Vrouwenrecht. 

Na de bouwvak (rond september) zullen de 
werkzaamheden worden vervolgd. De Urban 
Waterbuffer en het marktplein worden aangebracht, 
de vijvers gegraven, de nieuwe paden,parkeerplaatsen 
en speelheuvel worden aangebracht. De 
groenwerkzaamheden maken het wijkpark daarna 
helemaal af. Nieuwe afwisselende bomen en vaste 
planten zorgen voor een kleurrijk geheel.



Resultaten vragenlijst 
‘achter de voordeur’ 
 
Vanaf september vorig jaar konden inwoners van  
Klapwijk meedoen aan het onderzoek over de situatie 
achter de voordeur. Door het ophalen van de gegevens  
uit deze vragenlijst hebben we meer inzicht gekregen in 
hoe de woningen in Klapwijk er van binnen uitzien. Dit 
helpt het warmtebedrijf straks om beter in te spelen  
op de woning specifieke kenmerken en zo tot een beter 
aanbod te komen voor de bewoners van Klapwijk.  
Een aantal resultaten uit de vragenlijst zijn: 
• Van alle reacties die we hebben gekregen wonen  

de meeste mensen in een rijtjeshuis.  
De tussenwoning komt hierbij het vaakst voor.

• Meer dan de helft van de invullers heeft  
zonnepanelen op zijn of haar dak en heeft  
de woning extra geïsoleerd.

• Ongeveer 55% wil graag verder isoleren. Maar 
een kwart van alle invullers geeft aan niet te weten 
welke maatregelen ze het beste kunnen nemen. 

• Bijna de helft (46%) van de ondervraagden kookt  
op inductie. Nog eens 2 procent op keramiek.

 
Iedereen die heeft meegedaan: bedankt! 
In totaal hebben 198 huishoudens meegedaan en de 
vragenlijst ingevuld, dat is 14% van de huishoudens in 
Klapwijk. Dit is geen vertegenwoordiging van de hele  
wijk. We gebruiken de onderzoeksresultaten dan ook 
alleen om een eerste beeld mee te vormen en het 
warmtebedrijf op weg te helpen. Via de vragenlijst  
hebben we ook gevraagd of we samen met het 
warmtebedrijf langs mogen komen voor een 
maatwerkopname van de woning. Inwoners van 
verschillende woningtypen die zich daarvoor hebben 
opgegeven worden binnenkort benaderd voor zo’n 
woningscan. 

Ontmoet ons in Klapwijk!
 
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners 
zich goed geïnformeerd voelen. Uw vragen kunt u altijd 
kwijt per mail via: klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.  
Spreekt u liever iemand persoonlijk? Vanaf woensdag 
2 maart zit het projectteam Aardgasvrij Klapwijk iedere 
woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur in de entree 
van de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg 91. U 
kunt dan gewoon binnenlopen. Een persoonlijke afspraak 
maken op een ander moment, fysiek of digitaal, kan ook. 

Bericht van Belangen-
vereniging Warm Klapwijk
 
Beste medebewoners van Klapwijk,  

Het zal voor veel van jullie voelen alsof er niet veel 
gebeurt op het vlak van de warmtetransitie van onze 
wijk. Bestaande bouw betaalbaar van het aardgas af 
krijgen is helaas niet eenvoudig. Er gebeurt wel degelijk 
veel achter de schermen. Als Belangenvereniging Warm 
Klapwijk proberen wij kritisch en realistisch mee te 
kijken en te denken. We hebben de afgelopen weken 
gesproken met de wethouder Energietransitie, Frank 
van Kuppeveld en de twee beoogde warmtebedrijven 
die warmtenetten kunnen aanleggen. We hebben 
informatie ingewonnen van ervaringsdeskundigen en 
we spreken met vertegenwoordigers van verschillende 
andere warmteprojecten in Nederland. Zo proberen we 
een realistisch totaalplaatje te vormen van het project en 
mee te praten/denken met de betrokken partijen en de 
belangen van bewoners mee te laten wegen.

Ons doel is om van de warmtetransitie van onze wijk een 
succes te maken. Daarbij spitsen we ons toe op:
• Duurzaam (serieuze reductie van CO2 uitstoot)
• Betaalbaar (niet duurder dan aardgas, realistische 

aansluitkosten)
• Betrouwbaar (leveringszekerheid, voldoende warmte 

als het koud is)
• Veilig (voor bewoners en de omgeving)

Deze maand worden we officieel bij de notaris opgericht 
en binnenkort komen we flyeren in de wijk om leden te 
werven. We maken graag kennis met u. Wij hadden zelf bij 
aanvang veel (kritische) vragen. Inmiddels hebben we ook 
veel antwoorden verzameld en groeit ons gevoel dat een 
warmtetransitie voor Klapwijk haalbaar is op een goede 
manier. Maar we hebben ook geleerd dat dit een proces 
van lange adem wordt - er zijn nog genoeg vragen te 
beantwoorden en stappen te zetten. We hopen dat u met 
ons mee gaat op deze bijzondere transitie. 

Remko Schoot Uiterkamp  
Voorzitter Belangenvereniging Warm Klapwijk

Colofon
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