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N.b. Gebruikte presentatie is als attachment bijgevoegd 

Volgnr. Agendapunt Actor

1. Opening & welkom 

Ingeborg heet iedereen welkom en neemt de agenda voor de bijeenkomst door. 

2. Resultaten Aan de slag met je huis Achthoeven 

2.1 Ingeborg licht nog eens de aanleiding en aanpak van de wijkcampagne.  De campagne 
is een unieke samenwerking tussen Gemeente Tilburg, de Dorpsraad Udenhout, 
Contact 50 en Energiecoöperatie Udenhout. Doel was om bewustwording op een aantal 
thema’s bij huiseigenaren te vergroten en hen te begeleiden naar het nemen van 
maatregelen. 

2.2 De thema’s: duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid. Op basis van een 
huis-aan-huis enquete zijn 296 enquetes afgenomen en vervolgens 150 
adviesgesprekken gevoerd. Op basis van die adviesgesprekken zijn minstens 50 
concrete acties aan/in woningen uitgevoerd.  

3. Reacties deelnemers en vrijwilligers

3.1 Grote plus van de aanpak in de wijk was dat de enquetes door bewoner van de wijk 
werden uitgevoerd. Dit wordt door alle aanwezigen beaamd. Het contact werd daarmee 
een stuk vergemakkelijkt en de bereidheid om de enquete in te vullen idem dito. 

3.2

Er worden enkele tips gegeven om de aanpak en de vragenlijst te verbeteren, maar over 
het algemeen is iedereen (vrijwilliger, huiseigenaar) tevreden over de aanpak. Een brede 
aanvliegroute om bewoners te benaderen en vervolgens focus op bewustwording en 
nemen van maatregelen werkte in Achthoeven goed. Bewoners zijn ook tevreden over 
de opvolging van de enquete. Snel geschakeld met adviseurs die bruikbare tips gaven 
en goede begeleiding. 

4. Brainstorm thema’s woning en wijk 

4.1 Even uitzoomend neemt Jan Snelders het gezelschap mee in het waarom, wat en hoe 
van het Klimaatakkoord. Het Akkoord gaat ingrijpen op onze manier van doen en laten. 

4.2 Het aardgasgebruik wordt naar nul gebracht, elektriciteit volledig duurzaam opgewekt, 
bestaande bebouwing wordt energiezuinig gemaakt. Een grote opgave die nog nooit 
gedaan is en aanstaande is. 

4.3 Per wijk zal er gekeken worden naar manieren om warmte duurzaam op te wekken. 
Daarbij zal er met de bewoners gekeken gaan worden naar individuele en collectieve 
oplossingen. De rol van bewoners is sowieso erg belangrijk - burgerparticipatie is één 
van de fundamenten van het klimaatakkoord. 
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4.4 Er moet nog veel uitgezocht worden en bedacht worden. De input van bewoners is 
daarbij van wezenlijk belang. Aanwezigen benoemen een aantal zaken:

- Betaalbaarheid van duurzame maatregelen: mag niet leiden tot kostenverhoging 

- Een regeling voor de wik: maatregelen in collectief verband opgepakt, georganiseerd 

inclusief een objectieve begeleiding en passende financiering 

- Keuzevrijheid: zelf kunnen bepalen wanneer je instapt om je woning te verduurzamen

- Combineer gevelonderhoud met het isoleren van spouwmuren en daken

- Rookmelders: was een actie op initiatief van de gemeente. Goed voorbeeld van een 

collectieve actie. 

4.5 Veel aanwezigen geven aan dat een collectieve aanpak van de wijk voordelen oplevert. 
Maatregelen en voorzieningen kunnen daarmee efficiënter worden voorbereid en 
uitgevoerd. Een coördinatie tussen thema’s en allerlei disciplines is daarbij belangrijk, 
bijvoorbeeld één keer de straat open i.p.v. vijf keer.

4.6 Ook kijken naar obstakels in de wijk. Zo is Achthoeven redelijk groen, maar staan 
bomen in het openbaar gebied het toepassen van zonnepanelen in de weg. Kan daar 
van gemeenteweg iets aan gedaan worden? 

5. Hoe nu verder met de wijkactie? 

5.1 Aan de slag met je huis was een project wat door de gemeente Tilburg was geïnitieerd. 
Wat de bewoners betreft en ook de samenwerkende partijen moet dit een vervolg 
krijgen. Jan Snelders licht vervolgens het project RHEDCOOP toe. Het is een Europees 
project wat er toe moet bijdragen dat er een ondersteuningsstructuur op wijkniveau 
komt voor woningeigenaren. Zoiets is er nog niet, maar gegeven ook de uitkomsten van 
Aan de slag met je huis is daar zeker behoefte aan. Zoals eerder aangegeven moet er 
inzake de energietransitie nog veel bedacht worden, RHEDCOOP is een praktisch 
onderzoeksproject wat er toe moet leiden dat er een ondersteuningsstructuur komt die 
aansluit bij de behoeften van de wijk Achthoeven en opschaalbaar is naar heel 
Udenhout en verder. 

5.2 Aanwezigen geven aan zeker heil te zien in zo’n ondersteuningsstructuur. Waar grote 
behoefte aan is is objectieve informatie en objectieve begeleiding inzake het 
verduurzamen van de eigen woning en ook de omgeving. Mensen voelen zich erg 
betrokken. 

5.3

Er wordt aan de hand van een aantal vragen verkend wat zo aspecten zijn die 
onderzocht gaan worden. Aanwezigen geven aan dat zij ondernemers of de gemeente 
minder/niet zien zitten als partij die hen van objectief advies kan voorzen of kan 
begeleiden. Dat is echt iets voor EC Udenhout. 

5.4 Vertrekpunten: Voorkomen van woonlastenstijging, gebouwgebonden financiering, een 
woonloket-achtige aanpak met objectieve ondersteuning, regeling voor de wijk. 

6. Round-up 

6.1 Aanwezigen worden door Ingeborg en Jan bedankt voor hun medewerking aan de 
enquetes en de input voor deze bijeenkomst. Het is een belangrijk moment in de 
wijkaanpak Achthoeven. 

6.2 Als vervolg op deze bijeenkomst komt er in augustus/september een bijeenkomst in de 
Achthoeven-school waarbij er een klankbordgroep wordt samengesteld. Met deze groep 
wordt er onderzocht hoe het aanbod van het woonloket het beste gaat aansluiten op 
individuele en collectieve wensen. 

6.3 Niet elke woning, eigenaar portemonnee is hetzelfde. Het te ontwikkelen woonloket zal 
daar rekening mee gaan houden. Vanuit RHEDCOOP zal Jan ook met eigenaren van de 
verschillende woningtypen in gesprek gaan. Dan ook bekijken hoe individuele woningen, 
blokken en straten aan willen en kunnen haken bij de woning- en wikaanpak. Diverse 
aanwezigen geven aan hier graag een bijdrage aan te willen leveren.  

Jan

7. Sluiting 

Iedereen een fijne zomer wensend, wordt door Ingeborg de avond afgesloten. 
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