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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: 
• Gemeenteraad kiest voor HVC bij uitwerking van het 

warmtenet in Klapwijk
• Fase 2 en 3: voorlopig ontwerp en wandelingen
• Terugblik Klapwijkfeest

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

Gemeente onderzoekt 
met HVC de ontwikkeling 
van een warmtenet 
De gemeenteraad heeft op voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders op donderdag 2 juni besloten 
om samen met HVC de ontwikkeling van een warmtenet 
in Klapwijk verder uit te werken. Dit is een belangrijke stap 
richting de mogelijke realisatie van een warmtenet in de 
wijk Klapwijk. Met een warmtenet is het mogelijk woningen 
duurzaam te verwarmen met bijvoorbeeld aardwarmte. 
De gemeente heeft in dit proces samengewerkt met de 
bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk en in de 
afgelopen periode met verschillende warmtebedrijven 
gesproken. De visie van HVC sprak daarbij het meeste aan.

Samen toewerken naar een aanbod
HVC gaat eerst samen met de gemeente en de betrokken 
partijen uitwerken hoe de wijk Klapwijk aangesloten kan 
worden op een warmtenet. Bij een aanleg van een nieuw 
warmtenet komt veel kijken. Denk aan het ontwerp, de 
bron van het warmtenet, planning en de voorwaarden 
voor de aanleg en het aansluiten van woningen en 
gebouwen op het warmtenet. Een definitieve keuze 
voor het daadwerkelijk aanleggen van het warmtenet 
kan pas gemaakt worden wanneer er genoeg bewoners 
mee willen doen. De verwachting is dat deze keuze niet 
voor het voorjaar van 2023 kan worden genomen. De 
gemeente en HVC zullen bewoners van Klapwijk zo goed 

mogelijk meenemen over de stappen die ze zetten naar 
een mogelijke aansluiting op het warmtenet. “We stellen 
het zeer op prijs dat zowel de gemeente als HVC serieus 
bewoners in het proces van de warmtetransitie meenemen. 
We kijken er naar uit om met HVC samen te werken nu 
zij het project daadwerkelijk mogen gaan uitwerken” - 
Remko Schoot Uiterkamp, voorzitter Belangenvereniging 
Warm Klapwijk. Het warmtenet wordt straks aangelegd 
en beheerd door een publiek warmtebedrijf. Dit zijn 
bedrijven die in handen zijn van samenwerkende 
overheden. De gemeente heeft in overleg met de 
bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk gekozen om 
met HVC het plan voor een netwerk in Klapwijk verder uit 
te werken. HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf 
van 48 gemeenten en 8 waterschappen, waaronder 
Pijnacker-Nootdorp. HVC heeft eerder warmtenetten 
aangelegd in Dordrecht, Hoorn, Gorinchem, Sliedrecht en 
in het Westland.
 

Ontmoet ons in Klapwijk!
 
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners zich 
goed geïnformeerd voelen. Het projectteam Aardgasvrij 
Klapwijk is nog tot en met eind juni iedere maandagavond 
van 17:00 tot 19:00 uur aanwezig in de entree van de 
Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg 91. U kunt dan 
gewoon binnenlopen. In juli en augustus zijn we er niet. 
Deze periode gebruiken we wel om een nieuwe planning 
te maken voor daarna. Die zullen we communiceren in een 
volgende nieuwsbrief. 

 

Nieuwsbrief over ontwikkelingen in de wijk.



Voorlopig ontwerp  
fase 2 en 3
 
Het voorlopige ontwerp voor fase 2 en 3 is klaar. De 
mening van buurtbewoners is voor ons heel belangrijk. 
Daarom nodigen wij bewoners van fase 2 en 3 uit voor  
een wandeling met de architect. De bewoners ontvangen 
een aparte uitnodiging voor deze wandeling.  
 
Bent u benieuwd naar het voorlopige ontwerp en wilt u 
hierop reageren? U kunt het voorlopige ontwerp inzien  
op www.klimaatbestendigklapwijk.nl en uw reactie 
achterlaten via  
www.klimaatbestendigklapwijk.nl/reageren 

Uitvoeringsplanning 
Klimaatbestendig 
Klapwijk

Terugblik Klapwijkfeest
 
Op zaterdag 21 mei was het feest in Klapwijk. De 
projectleden van Klimaatbestendig Klapwijk en Aardgasvrij 
Klapwijk mochten hierbij aanwezig zijn. Bewoners konden 
al hun vragen stellen over een klimaatbestendige tuin, 
afkoppelen van regenwater en aardgasvrij wonen. 

De winnaars van de loting (Francine, Gita, Ad, Sven en 
Noëll) kregen een gratis tuinontwerp. Esmee de Kruijf 
ging aan de slag met een ontwerp voor een tuin die klaar 
is voor het huidige klimaat met droge zomers en hevige 
regenbuien. 

We kijken terug op een geslaagde dag en zijn er volgend 
jaar graag weer bij! 

Voor vragen over de projecten Aardgasvrij of Klimaatbestendig Klapwijk 
kunt u contact met ons opnemen via klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl




