
SEPTEMBER 2022 

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: 
• Eerste stappen in de samenwerking met warmtebedrijf 

HVC zijn gezet 
• Aankondiging informatieve webinars warmtenet om 

u te kunnen voorbereiden op het aansluiten van uw 
woning op het warmtenet

• Geef nog snel uw mening over klimaatbestendig 
Klapwijk fase 2 en 3

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

Stap voor stap naar een 
aardgasvrij Klapwijk
Op dit moment werken de gemeente Pijnacker-Nootdorp, 
belangenvereniging Warm Klapwijk en warmtebedrijf HVC 
toe naar een aanbod voor inwoners om aan te sluiten 
op een toekomstig warmtenet. De komende maanden 
(augustus, september en oktober) staan er een aantal 
werksessies gepland waarin verschillende onderwerpen 
zoals kosten en techniek worden uitgewerkt. We vinden 
het belangrijk dat ook andere bewoners van Klapwijk goed 
geïnformeerd worden over alles wat we doen. Hieronder 
vindt u een planning met het stappenplan dat wij met 
elkaar volgen. Hierin staan ook de contactmomenten waar 
u gebruik van kunt maken zoals informatieve webinars. 
In november volgt een informatiebijeenkomst in de wijk 
waarbij bewoners van Klapwijk worden uitgenodigd. 
Hierover wordt u later nog beter geïnformeerd. De laatste 
updates en berichten kunt u ook lezen op: 
www.metenergieaandeslag.nl/aardgasvrij-klapwijk 

Nieuwsbrief over ontwikkelingen in de wijk.
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• Intentie-
overeenkomst 
tekenen
• Start eerste 
woningscans 
• Start ontwerp 
warmtenet

• Werksessie 1: 
Strategisch  
Omgevings  
Management
• Eerste aanzet 
businesscase

•Werksessie 2: 
Ontwerp van het 
warmtenet en 
inzet  
PAW-subsidie
• Uitwerking  
kosten en  
techniek

• Werksessie 3: 
Aanpassingen 
achter de  
voordeur
• Uitwerking  
kosten en  
techniek
• Second  
opinion kosten, 
techniek en  
businesscase

• Selectie  
deadline  
achter-de- 
voordeur partner
• Voorbereiding
bestuurlijk 
besluit inzet 
subsidie

• Bestuurlijke 
vaststelling inzet 
subsidie

• Nieuwsbrief
• Webinar 1: 
Hoe werkt een 
collectief  
warmtesysteem?
• Webinar 2: 
Hoe wordt de 
prijs van warmte 
bepaald? 

• Webinar 3:  
Hoe kan mijn  
woning  
aangesloten  
worden?
• Nieuwsbrief

• Wijkbrede  
bijeenkomst om 
te informeren 
over aanbod en 
planning

• Straatactie en 
start inschrijving 
keukentafel-
gesprekken
• Nieuwsbrief

• Start  
keukentafel-
gesprekken en 
eerste  
woningopnames 
door HVC en  
achter-de- 
voordeur partner

Bovenstaande planning is nog afhankelijk van besluitvorming bij gemeente en HVC en van de hoeveelheid deelnemers in de wijk. 



 
^ Directeur HVC Marco van Soerland (op de foto links) 
en wethouder Frank van Kuppeveld (op de foto rechts) 
ondertekenen de intentie-overeenkomst voor de 
uitwerking van het warmtenet. 

Informatieve webinars 
Warmtenet Klapwijk
Om straks een weloverwogen keuze te maken, is er een 
programma samengesteld voor woningeigenaren die zich 
alvast willen voorbereiden op de beslissing om aardgasvrij 
te worden en aan te sluiten op het warmtenet. Het 
programma bestaat uit drie informatieve webinars die 
meer achtergrondinformatie geven over een warmtenet. 
Ze geven nog geen antwoord op de vraag ‘wat gaat het mij 
kosten’. Dat volgt na oktober. 

Inschrijven online webinars 
Via www.metenergieaandeslag.nl/aardgasvrij-klapwijk 
kunt u zich aanmelden voor de online webinars. Na 
uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw 
inschrijving met een link naar de bijeenkomst.  
Aanmelden voor de webinars kan t/m 7 september.

Webinar 1: Hoe werkt een collectief warmtesysteem? 
Donderdag 8 september 19:30 - 20:30 uur
 
Webinar 2: Hoe wordt de prijs van warmte bepaald? 
Maandag 19 september 19:30 - 20:30 uur

Webinar 3: Hoe kan mijn woning aangesloten worden? 
Maandag 17 oktober 19:30 - 20:30 uur

 

Geef uw mening over 
Klimaatbestendig 
Klapwijk fase 2 en 3
Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting 
Klimaatbestendig Klapwijk fase 2 en 3 is in juni gedeeld 
met de bewoners met de uitnodiging om te reageren. Het 
voorlopig ontwerp, de visie en achtergrondinformatie is te 
vinden op www.klimaatbestendigklapwijk.nl. Heeft u als 
bewoner van fase 2 of 3 nog niet gereageerd? Doe dat dan 
vóór 4 september. Geef uw mening door via: 
www.klimaatbestendigklapwijk.nl/reageren
 

Vervolgstappen voor 
Klimaatbestendig 
Klapwijk fase 2 en 3
Na de sluitingsdatum worden de reacties in behandeling 
genomen door de gemeente en architect. Gezien de 
ontvangen reacties op het ontwerp van de Hannie 
Schaftsingel en Reina Prinsen Geerligssingel is het 
waarschijnlijk dat het voorlopig ontwerp wordt aangepast. 
Ook andere reacties kunnen leiden tot aanpassingen in 
het voorlopig ontwerp. Bewoners ontvangen binnen 2 
weken na de sluitingsdatum een antwoord op hun reactie. 
Het aangepaste ontwerp met de beantwoording van de 
reacties wordt uiteindelijk door het college vastgesteld als 
definitief ontwerp. Dit gebeurt waarschijnlijk in oktober 
2022.
 

 

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




