
 

 

Traject Energieke Gemeenten 

Inwonerparticipatie      

Drie hulpmiddelen voor de warmtetransitie 
 

Wijken en dorpen schakelen in de toekomst over op duurzame warmtebronnen. Gemeenten hebben hierin 

een regierol en moeten eind 2021 hun Transitievisie Warmte gereed hebben. Daarin staat met welke 

wijken en dorpen vóór 2030 begonnen wordt om van het gas af te gaan, en welke later zullen volgen. Per 

wijk en dorp staat er ook welke duurzame warmtebronnen het meest kansrijk zijn.  

Animo van inwoners en meedoen in het maken en uitvoeren van de plannen is cruciaal voor het realiseren 

van de overschakeling. Daarom is een actieve rol van inwonersgroepen, zoals wijk- en dorpsraden, 

energiecoöperaties en andere inwonersinitiatieven van groot belang. Dat geldt voor de Transitievisies 

Warmte en ook voor de latere Wijkuitvoeringsplannen. 

In het Traject Energieke Gemeenten zijn drie hulpmiddelen ontwikkeld om inwonerparticipatie in de 

warmtetransitie handen en voeten te geven. Ze kunnen worden gebruikt door gemeenten, door andere 

organisaties die met inwonersgroepen actief aan de slag gaan, en ook door inwonersgroepen zelf.  

      

➢ Sociale Warmte Atlas Zeeland          

De Atlas bevat demografische en sociaal-economische gegevens per wijk en dorp. Deze helpen om te 

bepalen met welke wijken en dorpen, vanuit sociaal oogpunt, het best begonnen kan worden om vóór 

2030 van het aardgas af te gaan. De Atlas vermeldt ook ‘sociale warmtebronnen’ per wijk en dorp: deze 

inwonergroepen kun je benaderen voor meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen in de plannen.  

➢ Participatie Toolkit           

De Toolkit bevat circa 75 tools, aanpakken en praktijkverhalen over inwonerparticipatie. Daarnaast 

verwijst de Toolkit naar kennis- en interactieve platforms én naar keuzewijzers die nóg meer tools en 

aanpakken bevatten. Allemaal hulpmiddelen die je kunt inzetten om met inwoners en inwonersgroepen 

tijdig en actief in gesprek te gaan, plannen te maken en samen aan de slag te gaan. 

➢ Doe & Leer Lab           

In het Doe & Leer Lab leren we met en van elkaar: hoe zorgen we voor een goed samenspel van 

gemeenten en inwonersgroepen in de warmtetransitie? Het Lab is bedoeld voor de Zeeuwse organisaties  

aan beide zijden van dat samenspel. De lessen die we over inwonerparticipatie leren, worden als  

‘Terugblikken’ op de website gepubliceerd en zijn dus voor iedere geïnteresseerde beschikbaar. 

Je vindt de hulpmiddelen op:  www.zeeuwsenergieakkoord.nl/participatie             Doe er je voordeel mee! 

Bij vragen:   sonjanossent@zeelandbruist.nu 
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