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Beste gemeenteraad
Hierbij ontvangt u de reactie van ons – 20 leden van de TilburgerTafel, leunend op zo’n 1500 Tilburgers - op uw warmtevisie voor woonhuizen in uiteenlopende delen van 

de stad. Wetend dat kosten écht belangrijk zijn voor veel Tilburgers adviseren wij toch: zet klimaat voorop. Dáarom doen we dit alles. Maak Tilburg procesmatig en 

technisch de vooroplopende, middelgrote stad en doe dat in overleg met ons. Klimaattechnisch én sociaal kunnen we dan de toekomst aan. Help ons met langere-termijn 

beelden. Vind balans tussen regie nemen en vrijheid laten. Er zijn stadgenoten die geleid willen worden door experts en overheid. Anderen zoeken autonomie. U vindt in 

het overgrote deel van de Tilburgers een partner als u hen met oog voor dit soort verschillen inschakelt.

De warmtetransitie wordt nogal een klus. We wensen u wijsheid bij de detaillering en realisatie. Vergeet niet, ze speelt over meerdere colleges heen. Probeer dus als 

Tilburgers te debatteren. Besef dat warmtetransities niet nieuw zijn en dat partijbelang bij zo’n groot ding onderschikt is aan kwaliteit. Verrijk besluiten van een 

meerderheid met wijsheden van minderheden. Gaat het stormen op het onderwerp? Blijf dan open luisteren. Vaar op een combi van persoonlijk contact en online 

techniek. Dat wordt wat ons betreft de Tilburgse manier.

We staan u ten dienste op een onderwerp dat verrekte dicht op onze eigen huid zit. U wroet ermee in ons huis en portemonnee. 

In de digitale dialogen blijkt dat de vertwijfeling over noodzaak en richting vrij groot is. Tilburgers zijn redelijk bereid hun gedrag te wijzigen maar zien ook het geringe 

aandeel van huizen in de CO2-productie: slechts 6%. Ze vragen waarom wij van het aardgas af moeten, terwijl oosterburen het net adopteren. Een klein deel slechts denkt 

in mogelijkheden, koppelkansen en lange-termijnbeelden. Komt dat misschien doordat de discussies met bedrijven, bewoners en instituten tot nu toe gescheiden worden 

gevoerd? We adviseren die overlegcircuits te verbinden.

Ondanks scepsis zegt liefst 30% uit de DD* actief te worden als u de wijk in trekt met de (cynici zeggen uw) warmtetransitie. Het cynisme dempt, denken we, als u de 

transitie zo geleidt dat ze dienstbaar wordt aan onze gemeenschap.

Nóg iets. Maak uw rekensom niet smal-economisch. Er is hier meer aan de hand dan een oefening kostenbeheersing-op-korte-termijn. We zien dat veel stadgenoten natuur, 

gezond, duurzaam en veilig hoog op de waardenladder zetten. Samen met velen in de digitale dialogen vinden wij bovendien dat grotere vervuilers meer mogen betalen én 

sterkere schouders meer mogen dragen. Dit doortrekkend, vragen we u wegen te vinden waarbij de kleinste portemonnees in de stad kunnen verdienen aan de 

warmtetransitie. Ook dát past historisch bij onze stad. Elkaar helpen.

Rest ons dat we veel waardering hebben voor de pilots en al het inhoudelijke dat al verzet is. Pas met de TT* kwamen we achter de rijkheid daarvan J

Graag zien we u terug in de wijk en wellicht voor die tijd al.

Welgemeende groet,

Leden van de TilburgerTafel

kruikenzeiker
natuurlijk
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Advies op één vel: zet tandjes bij, anders halen we het niet

Plan en wijkaanpak. Er is veel steun voor het globale plan en de wijkaanpak. Werk vooral met samenhangende buurten en clusters van soortgelijke woningen. In Berkel-Enschot is gestimuleerd met deskundigen te
praten, dat lijkt meer succes te hebben. De tegenstand voor het plan binnen de ringbanen verdient extra aandacht. Pluis de argumenten van de Ja-mitsen en Nee-tenzij’s uit als de gemeente de wijk in gaat. Veel
inwoners binnen de ringbanen zijn somber over samenwerking en cohesie, over kosten en over urban heating. Zet een gemengd expertteam op het gebied rond de ringbanen, betrek inwoners z.s.m. bij werksessies
verduurzaming stadsverwarming en ga in gesprek over de detaillering. Heb in Noordoost oog voor de veelkleurigheid én de onzekerheden. Start daar op korte termijn een procesaanpak. Zet de lijn in de westzijde
door, betrek inwoners zsm bij werksessies verduurzaming stadsverwarming en denk na over toekomstige eigendomsverhoudingen. Het biomassadilemma níet breed bediscussiëren en de tussenoplossingen met
uiteindelijk CO2-vrij perspectief níet breed gedragen krijgen, legt een bom onder de transformatie in de West- en Noordzijde. Neem ons signaal over koelen serieus.

Kostenneutraliteit. Behandel deze transitie niet als een oefening smal-economische kostenoptimalisering. Verlaat de eis van kostenneutraliteit. Het zijn vaak ouderen, minima en nieuwe huisbezitters die hiervan 
wakker liggen. Verbreed de kostenvisie. Neem beelden over waardeverandering eigen pand mee in het kostendebat. Ondersteun waar nodig, bied lange-termijnregelingen aan en organiseer inkoopprogramma’s 
(eigen specs, schaalvoordeel). De sterkste schouders de zwaarste lasten. De TilburgerTafel zet CO2-reductie bovenaan in de mix van afwegingen, wetend dat duizend andere Tilburgers gemiddeld de eigen kosten 
nog daarboven plaatsen. Bijna driekwart Tilburg wil dat bedrijven in de regio een sterke positie krijgen in de uitvoering. Kunt u iets verzinnen waardoor de kleinste portemonnees juist eraan verdienen? Met de 
warmtetransitie armoede juist vermínderen?

Dynamiek. Er verandert veel en ‘t gaat snel. Deze slides alleen al verdienden elke drie weken een update. Reflecteer dus met elkaar terwíjl we doen. Update plannen en outlooks vaker dan vijfjaarlijks, zeker in het
begin. Vertel het verhaal dat het verlangen naar in-één-keer-goed nu niet honoreerbaar is. De warmtevoorziening moet door een tijd van variatie en selectie heen. Aardgas bleek achteraf een transitiebrandstof
(wisten velen al, begin jaren ‘60). Er zijn nu zat oplossingen om de CO2 tegen redelijke kosten te reduceren. Let op dat de risico’s van álle technieken (ook van een 5e generatie warmte/koudenet) in beeld zijn. In
lijn met de online Digitale Dialoog (DD) vragen we aandacht voor oudere huizen, voor de risico’s van commerciële monopolies, voor maatwerk, voor vakkundig werk en voor onafhankelijke experts.

Communicatie. Communiceer massaal en schakel de hele gemeenschap in. Let op: het gaat niet om aard- of biogas, het draait om CO2-reductie. Transitiecommunicatie is een slag zwaarder dan u gewend bent.
We zijn niet op zoek naar politieke statements. Wel naar een groeiend vertrouwen tussen raad en actieve burgers. Operationaliseer daarom breed, ook met unusual suspects, organiseer tegenkracht en
omdenken en een brede aansturing. Het is verstandig vanuit een breed samengesteld team experts te reageren op vragen en emoties. Plaats deze warmtetransitie in een historische lijn (“het is niet de eerste keer
dat Brabant…”). Het dempt een deel van de negatieve reacties. Laat zien dat u de inwoners gelezen en gehoord heeft. Ze hebben dan eerder vrede met uw besluit, ook als het niet hun eigen keuze is. Persoonlijk
contact helpt. Gesprekken in de buurt. Luisteren. Uitleggen waarom. Laten zien dat ook ándere sectoren de bakens verzetten. Samen kijken welke stellingnames kloppen. Doe dat met een groep actieve
ondernemers, ambtenaren, kennisleveranciers en burgers samen. Negatieve reacties op social media dempen deels als er in-persoon en niet-bezwerend wordt gereageerd door zo’n brede expertgroep. Dit vraagt
communicatiecapaciteit – ook in weekend en vakantie. Start een dashboard Udenhoutse, Biezenmortelse, Berkel-Enschotse en Tilburgse vorderingen. Combineer dus mensen en IT.

Eigen initiatieven. Zoek de balans tussen regie nemen en ruimte bieden voor eigen initiatief. Tussen helpen, druk uitoefenen en laten gebeuren. Buurt eens hoe andere gemeenten dat doen. voor de autonomie-
zoekende Tilburgers: omschrijf de eisen, eventueel met bonuspunten, en toets komende jaren of eigen initiatieven er aan voldoen. Dat geeft ruimte aan en kader voor eigen initiatief. In DD3/Q5 geven inwoners al
voorzetten voor die eisen.

“wat een onzinverhaal weer. Hoe kan het dat Duitsland nu juist aan aardgas begint? Zo beroerd is het dus blijkbaar niet”



Advies op één vel (2 J)

De wijk in. Koppel transitie & infovoorziening aan vrolijk-leuke dingen (wijk BBQ, speelkussen, speurtocht, e.d.). Richt informatieplekken in, Tilburg-breed en per wijk. Gebruik de dorps- en wijkraden. Laat
zien hoe het eruit ziet, hoe het ervaart, hoort en voelt. Zet bijv E-coaches in. Ieder in een wijk aanspreken: we doen dit allemáál, ieder z’n tempo, maar wel aan de gang. Ga rond etenstijd langs bij
studenten en jonge ouders. Laat de verdienpotentie zien. Gebruik de natuurlijke levensmomenten om huizen aan te passen: aankoop, trouwen, gezinsuitbreiding, overlijden en dergelijke. Hulpbrigades in
actie: we doen het voor jou in twee weken… (geen gedoe). Gebruik onderwijs: via kinderen naar de ouders. Maak een wijkwedstrijd: wie verzint de grootste CO2 besparingsactie. Tenminste 30% van de
Tilburgers zegt te willen helpen. Méer als u ze overtuigt. Zet vouchers in, sowieso voor advies: drie maanden geldig, hoogte hangt samen met E-label, bouwjaar en inkomen.

Vakmensen, kaders. Laat niet alles over aan marktwerking. Investeer met opleidingen en werkgevers in vaklui. School om. Breng in kaart welke landen een fase achterlopen op ons en lok arbeidskrachten
als een mobiele brigade hierheen. Leg hen een tijd in de watten. Vraag eigen initiatieven verantwoording af te leggen 1) via het Bouwbesluit, 2) via een eis tot vorming van een juridische entiteit en 3) via
aansluiten bij bestaande structuren. Vraag een heldere juridische entiteit met aansprakelijkheidsafspraken. Hang die op aan bestaande juridische verplichtingen: administratie op orde,
onderhoudsverplichting, dataveiligheid, dat soort. Voor een energiecollectief is een VVE geen gekke constructie. Ook de VOF en Coöperatie werken goed.

Doe het samen. Werk komende jaren aan een groeiend vertrouwen tussen de al actieve inwoners, de TilburgerTafel, de duizenden die reageren op de DD’s, de regionale ondernemingen, kennisleveranciers
en de gemeente. Gaat u de wijk in? Bereid het voor. Wees helder waarover we kunnen meepraten en waarover niet. Toon dat u de ideeën kent die coöperaties, wij en de Tilburgers gaven. Verduidelijk het
aandeel van huisbezitters in de CO2-puzzel tov grotere vervuilers in de omgeving. Is er al een TilburgerBedrijventafel? Een Scholentafel? Lopen daar ook dialogen? Kunnen we ermee in conclaaf? Mooi
vervolg op dit project. Vertel mee passant hoe volgens u de verhouding tussen gemeente en actieve burgers gestaag wijzigt. Net als andere maatschappelijke partners hebben actieve inwoners behoefte aan
deskundige ondersteuning en een ontmoetingsplek off- en online. Stel een expertgroep gemengd samen. Maak kleine startbudgetten voor de wijk beschikbaar, dan hoeven actieve groepen niet voor elke
koffie met Udenhoutse Broeder via het stadhuis. Kijk of een online forum voor actieve inwoners werkt. Neutraal gemodereerd, los van de gemeente en met budget voor langere periode.

Voorlopers. Besteed aandacht aan de kwetsbaarheid van koplopers die met hun nieuwe techniek in de wind gaan staan. De Tilburgse gemeenschap als launching custumor is interessant voor start-ups,
grow-ups en gevestigde, vergroenende ondernemingen. Het is vervelend dat de bouw commerciële tarieven rekent voor erkende milieuscores van producten. Teveel start-ups blijven daardoor buiten beeld.

Inhoudelijke richtlijnen. Zet besparing centraal. Schrijf Tilburgse richtlijnen voor koel bouwen, dito renoveren en verkoelend inrichten van onze openbare ruimte. In de koloniën maakten ‘we’ gaten
rondom, net onder het plafond tegen de hitte. Motto: renoveren = isoleren + ventileren + koelen.

Technieken. We geven een stappenplan voor geleidelijk & doeltreffend - léés die slide. De rest ook trouwens. Geef infraroodpanelen meer aandacht. Ook warmtewinning uit rioolwater – zomer en winter
37 graden – verdient dat. Veiligheid en energieopslag zijn onderbelicht. Buiten de stadsverwarmingsnetten drukt een combi van pv-panelen en warmtepomp de verwarmingskosten van een woning enorm.
Bij stadsverwarming is een warmtepomp technisch gezien juist niet verstandig. Houd een open blik voor technieken en let goed op de efficiency van de elektriciteitscentrales – groot en klein! En welke keus
maakt Tilburg als er nog zóveel daken beschikbaar zijn?

Blijf in gesprek met ons. Verpruts de prille relatie met ons niet. Zet de TilburgerTafel voort na 31 dec 2021. Blijf hen steun geven met digitale dialogen. Blijf de brede database met inwoners uitbreiden. Zo
bouwt u een relatie op voor beleidsvragen in volgende fasen. Geef off-line ouderen en Tilburgers met allochtone afkomst extra aandacht. Peil waar jongeren tot 30jr algemeen op koersen, ze zijn eigenaren
van de toekomst. Hún toekomst.
Bonusadvies (staat alleen hier): bezie elkaars argumenten in het licht van de nieuwste tijd. Verlaat je loopgraven. Ja, ook u. Werk samen. Nederland is een ander land aan het worden.

“Het vergt nog veel onderzoek en die (blijkt in de praktijk) kosten vaak enorm veel geld ! Maar op zich 
vind ik de aanpak goed,mits men scherp op het prijskaartje let.”



TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

“Het voordeel van stoppen met aardgas? Bij gebruik duurzame energie minder vervuiling. 
Minder afhankelijk van gas uit het buitenland, minder gevaarlijke gaswinning in eigen land“



Q: Hoe werden Tilburgers geraadpleegd over de warmtevisie? 
A: sinds mei 2021 via twee lijnen: de Tilburgertafel (TT) en de Digitale Dialoog (DD)

1 sept 18okt 31dec

Gemeenteraad: komen tot globale aanpak 
(Warmtevisie) met inbreng organisaties en bewoners

Slotbijeenkomst met 
Raadsleden

Inwonersadvies 
versie 1 sept

Inwonersadvies 
eindversie

Besluit 
Gemeenteraad

3 jun 30 sept9 aug15 jul24 jun

Digitale Dialoog  (DD): meer dan 1500 Tilburgers beantwoorden 
drie setjes open en gesloten vragen; 

Tilburgers beoordelen daarna de vele duizenden antwoorden

18 okt5 jul

TilburgerTafel (TT): zeven online sessies met ca 20 Tilburgers
(5 juli specialistisch-inhoudelijke sessie op verzoek ingelast)

DD1 startte 21 mei DD2 startte 24 jun DD3 startte 2 aug voortzetten DD’s?

detailleren en 
de wijken in

voortzetten TT?

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

“Mijn bedrijf kan groene warmte leveren. En veel. Daar kijken we momenteel naar. 
Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, trek ik me terug uit de TT ”



TilburgerTafel (TT)
Twintig inwoners
verdeeld over de stad 

Berkel-Enschot, Biezenmortel, Udenhout en de stad Tilburg

gevarieerd in woonperiode
van 2 en 3 jaar via 6, 7 en 8 jaar via 14, 15 en 18 jaar tot “mijn hele leven”

gevarieerd in vaardigheden
proces-vaardig: onderneming, beleid & bestuur, onderwijs, opschaling van implementatie, zelfstandig procesadvies
inhoudelijk sterk: energietechniek, bouwtechniek, klein- en grootschalig installatiewerk

psychologische reflex in tijden van transitie: vrij goed verdeeld (impressie)
karakters met focus op dossierinhoud en materie iets sterker vertegenwoordigd dan karakters met focus op sociale relaties
‘optimaliserende karakters’ wat groter in aantal dan de ‘exploratieve karakters’

gevarieerde levenservaring
specialisten én generalisten

TT gemiddeld iets groener dan de ruim 1500 Tilburgers in de Digitale Dialoog
gemiddelde TT-er vindt bijvoorbeeld “CO2-besparing” de dominante factor, daarna komt “kosten eindgebruiker”; bij DD’s is dat precies andersom
veel TT-ers zijn al actief met het nieuwe verwarmen in hun eigen pand of elders

op vraag “wat vind je het mooiste stukje Tilburg” antwoorden TT-ers uiteenlopend
‘onze natuur, industrie, historie, buitengebieden, Spoorpark, Willem II stadion, weinig moois aan maar wel karaktervolle wijken en mensen’

interesse voor TT is groot in de stad; aanmeldingen overtekenen driemaal de capaciteit: 62 aanmeldingen voor 20 plaatsen
inhoudelijke expertise en proceservaring blijkt aanwezig (DD1&2) en is mobiliseerbaar (DD3)
slechte naam gemeente rond participatie weerhoudt inwoners niet van enthousiasme deelname (“eindelijk schakelt de gemeente ons in een vroeg stadium in”)

gevarieerd in sexe
niet vertegenwoordigd zijn (niet direct althans, soms wel indirect)

Tilburgers met zeer praktische beroepen, die Nederlandse taal niet machtig zijn, met allochtone achtergrond; studenten zijn ondervertegenwoordigd of afwezig
werving geschiedde grotendeels via Facebook/Insta naast de vertrouwde kanalen als Stadsnieuws, stadspartners, netwerken, stadspanel

Een psychologisch-gevarieerde groep als deze kan een complex 
probleem als de warmtetransitie zéér goed aan 

(lit.: Harvard BR en P. Robertson)

Advies: zet TT voort na 31 dec 2021

dak lid TilburgerTafel

(hedde gij een dronevergunning of zo?)

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

“Onderwerpen voor toekomstige dialogen? Alle welke direct invloed hebben op mijn situatie”

https://hbr.org/2017/03/teams-solve-problems-faster-when-theyre-more-cognitively-diverse
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2291325


Digitale Dialoog 1 (DD1)
DD1 liep van 21 mei tot 24 juni 2021
totaal 769 unieke inwoners Tilburg; 574 in ronde 1 en 529 in ronde 2 (waarvan 195 nw)
werving: instagram en facebook, linkedIn, commercieel panelbureau, stadsnieuws, tilburgs
burgerpanel, live op straat, stadspartners en netwerken

Ronde 1: negen vragen, waarvan vier inhoudelijke (“wat vind je van… lees eerst even 
de toelichting”)
Ronde 2: beoordelen inhoudelijke antwoorden uit ronde 1
- inwoners gaven punten (-3 t/m +3) aan minstens 20 antwoorden van anderen
- selecteerden kernwoorden daaruit
- software maakte top 5 en bottom 5
- ronde 1&2 leverden samen 5.667 onderbouwingen op
AVG-proof
- alle antwoorden anoniem gemaakt 
- ieder kon zich altijd uitschrijven
- ieder kon mailadres & postcode geven voor database gemeente 
- dbase-management volgens AVG-richtlijnen: servers, opslagtermijn, uitschrijven, en 

verwerkingscontracten met uitvoerders Transitiefocus R’dam en Circlelytics Dhaag
Functie DD1
- peilen initiële houding Tilburgers tav het nieuwe verwarmen (emoties + en -)
- reacties verzamelen op idee van wijkaanpak
- awareness creëren rond het nieuwe verwarmen
- ervaring opdoen met deze werkwijze
- start database met brede set deelnemers verspreid over stad en omliggende kernen

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

Advies: blíjf de brede database opbouwen met inwoners waarmee 
je een relatie opbouwt voor beleidsvragen in de volgende fasen

DD1: 769 unieke deelnemers

ronde 1: vier inhoudelijke vragen

ronde 2: beoordelen van andermans antwoorden

“Een kleine kerncentrale is de enige oplossing. durf nou eens vooruit te denken”



Leeftijd, geslacht, huur/koop, woningtype (DD1, ronde 1, n=574)

“Dit is echt een verschrikkelijke enquête. Ik lees constant dezelfde reacties of reacties die half/vaag zijn” 

postcode deelnemers 1-100 postcode deelnemers 101-200

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

(DD3)



Digitale dialoog 2 (DD2)
TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

“ik heb een koopwoning, maar mijn buren huren hun woning. dus gezamenlijk met de 
woningbouwvereniging lijkt mij een goed idee”



Digitale dialoog 2 (DD2)
DD2 liep van 24 juni tot 2 aug 2021
546 unieke inwoners van Tilburg deden mee; 392 in ronde 1 en 360 in ronde 2 waarvan 154 nw
werving via de nu groeiende database gemeente, via instagram en facebook, twee panelbureaus, 
stadsnieuws, wijkkranten, stadspartners en netwerken

In ronde 1 beantwoordden inwoners zeven inhoudelijke vragen
In ronde 2 beoordeelden inwoners antwoorden uit ronde 1
Ronde 1 en 2 leverden samen 3.114 onderbouwingen op. Je vindt ze in de bijlage (excelfile)
Functie DD2
- reactie krijgen op plan kostenverdeling
- reactie krijgen op stads-brede denklijn
- reactie krijgen op globaal plan per stadsvleugel
- peilen perceptie waardewijziging eigen pand
- peilen bereidheid eigen gedrag aan te passen
- peilen belang van koelen in de toekomst
- verhogen awareness dat het menens wordt
- opbouw brede database met deelnemers

DD2: ronde 1: zeven inhoudelijke vragen

ronde 2: beoordelen andermans antwoorden

Leeftijd en geslacht (DD2, ronde 1, n=392)

“Jullie mogen me overal voor benaderen. Als ik geen mening heb dan volg ik de link niet :-)”

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

Wat is je geslacht?

Om te weten of we een afspiegeling hebben van de inwoners in Tilburg, tot slot enkele 
persoonlijke vragen. Te beginnen over je leeftijd.



Digitale dialoog 3 (DD3)
TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

DD3 liep op 4 en 5 aug; DD3-herstart liep van 5 aug tm 19 sept 2021

DD3: 114 unieke deelnemers; 85 in ronde 1, 67 in ronde 2 waarvan 29 nieuw
DD3-herstart: 476 unieke deelnemers; 354 in ronde 1, 299 ronde 2 waarvan 122 nw

werving via groeiende database gemeente, instagram, facebook, 2 panelbureaus, 
Stadsnieuws, wijkkranten, stadspartners en netwerken

de vijf slechtst 

beoordeelde antwoorden

van DD3/Q4, tussenstand 

n=354 ronde 1 en n=63 ronde 2

In ronde 1 beantwoordden inwoners vijf inhoudelijke vragen
In ronde 2 beoordeelden inwoners de antwoorden op twee daarvan
Ronde 1 en 2 leverden samen 1919 onderbouwingen op. Je vindt ze in de bijlage (excelfile)
Functie DD3 & DD3-herstart: suggesties peilen hoe we het warmteplan 
procesmatig moeten doen
- suggesties krijgen hoe gemeente de warmtetransitie over alle wijken heen, en in jouw 

wijk moet organiseren
- mening peilen of uitgaven moeten terugvloeien naar lokale ondernemers
- mening peilen over verantwoording afleggen bij eigen initiatief inwoners
- verhogen awareness dat het menens wordt
- aanvulling brede database met deelnemers voor volgende fasen

DD3: ronde 1: vijf inhoudelijke vragen

ronde 2: twee vragen aangeboden ter 

beoordeling aan anderen

“Op papier ziet het globale plan er goed uit”



“Ik denk dat het verstandig is om dit gezamenlijk te doen”

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding

Advies: geef off-line ouderen en Tilburgers met allochtone afkomst extra aandacht komende tijd. 
Peil waar jongeren tot 30jr algemeen op koersen. Ze zijn huiseigenaren van de toekomst

DD1/2/3: wel brede spreiding, geen exacte spiegel van de stad
Wijken en huistypen mooi verdeeld

ruim éénderde van deelnemers is tussen de 31 en 50 jr (bij DD3 zelfs 43%)
18-30 jr in de minderheid, mogelijk kloppend met laag aandeel huizenbezitters in die groep

Vrouwen vormen ca 35% van de DD-deelnemers, niet de helft
Niet-draagkrachtigen roeren zich goed, maar anderen ook

aardig wat niet-gemotiveerden aan boord, getuige ook de rabiaat-afwijzende onder de reacties
Laaggeletterden, niet-digitale ouderen en inwoners met allochtone afkomst blijven achter

deelnemers gaven 
DD1,2,3 trouwens 4 á 
4,5 van de vijf sterren



Reeshof
De Blaak

Loven
Hasselt

Tilburg noord
Zorgvlied

Korvel
Oerle

Berkel-Enschot
Broekhoven
Noordhoek

Oudzuid
Blaak

Witbrant-Oost
Hoogvenne
Stokhasselt

Centrum-spoorzone
Armhoef

Loven-Besterd
Tilburg west t,zand

Goike
Oud-Noord

Besterd -loven
WitBrant west
Het wandelbos

St.Anna - Tilburg
Centrum
't Zand

Tilburg noord heikant
Fatima

Oud noord, loven besterd
Besterd

Witbrant Oost
Sint Anna

Bwrkel-Enschot, 't Ruiven
.

Kruidenbuurt Oost
Eikenbosch Berkel-Enschot

oost
berkelse akkers

Witbrandt
Groeseind

Broekhoven Fatima
Tilburg centrum (binnen cityring, dwaalgebied)

De Reit
Wandelbos

Groenewoud
Quirijnstok

Zeeheldenbuurt
Koolhoven

t'kasteel 5046LW
Nu in de wijk Theresia, volgend jaar in 't Zand

Berkel - Enschot
Udenhout, de Kuil

Goirke (Oud-Noord)
Overstappen naar warmtepomp. Van gas af. Mogelijkheden?

Bouwmeester
X

Huibeven
T zand noordwest

Centrum, Gasthuisring
armhoefse akkers

udenhout
Goirke

Oud Noord
reeshof

Berkel-Enschot
Fatima
Korvel
Blaak
Oerle

De Blaak
De Reit

Udenhout
Loven

Zorgvlied
Berkel Enschot

Groeseind
Heikant

Stokhasselt
Theresia

Bomenbuurt
Noordhoek

Armhoefse akkers
Groenewoud

Centrum
quirijnstok

Goirke
Oud zuid

Broekhoven
Hasselt

Bouwmeesterbuurt
Oud-Noord

Het zand
Trouwlaan
Jeruzalem

Tilburg Noord
Sint Anna

Bouwmeester
Armhoef

wandelbos
Oerlesestraat

Tivoli
t Sant
Quirijn
Noord

Kruidenbuurt
Reeshof, Dalem-noord

Stokhasselt Zuid
Loven-Besterd
WitBrant west.

Reeshod
Hoefstraat / Groeseind

Sinds 1982 in de Reeshof. Heb alle strubbelingen met de 
stadsverwarming meegemaakt en nu begint het weer 

opnieuw. Wat zullen de energiekosten voor ons toch gaan 
worden. Ben bang dat deze extreem omhoog gaan!!!!!

Omgeving Berkel-Enschot / kattendoorn
Goirke.

Berkel-enschot, hoge hoek
De Heikant

Tilburg West / Kruidenbuurt
Reeshof S-buurt

Korvel.
Wijk 't Zand
Stappegoor

H buurt
Bomenbuurt, Noordhoek

Rooi Harten
De Rijt

Afrikaanderstraat
Tuindorp de Kievit

Witbrant
t, Zand

R
Burgemeester buurt

Voor mij is waterstof de beste.
Schrijversbuurt Tilburg West

Goirke / oud noord
Berkel-Enschot, de kraan

De bouwmeester, alleenhouderstraat 115
Tilburg west 't zand
Reeshof Koolhoven

Korvel (Staatsliedenbuurt)
west (het zand)

West tilburg
St.Anna

Oud_Noord
Groeseind/Hoefstraat
Bomenbuurt Tilburg

Reit
Leeuwerik

De Reit, tussen Cobbenhagen en Gimbrèrelaan
Achthoeven

Wirbrant Oost/ Reeshof
T Zand

Het ruiven (Berkel-Enschot)
Broekhoven 3
Vogeltjesbuurt

Sant
Tilburg west

Reeshof Heerevelden

West
St. Anna

groeseind hoefstraat
Kuil udenhout

5046 Goirke/ Hasselt
Reeshof, Leeuwerik Oost

WillemsBuiten
Het Goirke

Rugdijk
Noordhoek/bomenbuurt

Hoekhuis met dus weinig isolatiewaarde
Gesworen hoek

Vlierakkerhof Berkel enschot
Dalem Reeshof

Zeshoevenstraat in Udenhout
Tilburg quirijnstok

Reeshof Dalem
Waterstof

St Anna
Oud noord - theresia

Kruidenlaan
de Reeshof

'tZand
Tilburg, Reeshof

Reeshof, Huijbeven
Wilhelminapark
Stokhasselt-zuid

Puijacker
Bouwmeesterbuurt.

Rosmolenplein
Berkel

Udenhout, mortel
Dalem

Zeshoeven
Reeshof D buurt. Huibeven 1

Hoogvenne? (Spoorlaan)
Wandelkostuum zuid

Spoorzone/stokhasselt
Groenewoud 1980

Binnenstad
De Mortel

Tilburg-west t wandelbos/ auteursbuurt. Binnenkort in 
Udenhout centrum

Wijk Theresia,met veel oudbouw.
Piushaven (Scherpenheuvelstraat)

Rosmolen - Hoefstraat
Er lopen nu proeven om gasnet te gebruiken voor 

waterstof...zullen we eea niet eens rustig afwachten mbt het 
afsluiten van gas!,

Udenhout achthoeven
X

Thersia
Hoogvenne

Centrum Zuid - Oerle

Spreiding deelnemers digitale dialoog 1, 2 en 3

TT & DD: tijdspad, mensen, spreiding
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“Niet te flauw over doen. Huiseigenaren zien dit al jarenlang aankomen en hebben nog jaren de tijd. De overheid zou wel 
moeten helpen leningen tegen laag tarief laagdrempelig ter beschikking te stellen”

Basishouding rond het nieuwe verwarmen



Hét grote nadeel van het nieuwe verwarmen in de ogen van Tilburgers: kosten/investeringen
• velen wijzen in de DD naar (korte-termijn) gevolgen voor hun portemonnee. Velen willen spaargeld hier niet aan opmaken, met 

name ouderen. Velen wijzen op hoge kosten voor oude panden
• daarna komt: niet gebruiken gasinfra, angst voor halfbakken oplossing kiezen, ruimteverlies & geluid in je huis, 

verbouwrommel, je (oudbouw) huis niet warm genoeg krijgen, niet zelf mogen kiezen tijdstip & oplossing

Hét grote voordeel: duurzaamheid
• het grootste voordeel in de ogen van Tilburgers is duurzaamheid: klimaat, Groningen, geo-afhankelijkheid, einde 

boren&fracking. Veel benadrukken een betere wereld na te willen laten voor de volgende generaties
• daarna wijzen ze op: innovatie, werkgelegenheid, veiligheid kids/ouderen/dementen, daling energiekosten en einde 

milieubelastingen

NB 
- extreme standpunten plus & min krijgen weinig steun in de beoordeling
- weinigen zien kosten voor Peerke als verdiensten voor Marie : nieuw ontwerpwerk, nieuwe diensten, nieuwe producten en ondernemingen

Basishouding Tilburgers: het is klimaat contra kosten (n=565)Q1 (DD1): “Sommigen zien 
nadelen aan het nieuwe 

verwarmen met duurzame 
energie. Wat vind jij het 

ergste aan stoppen met het 
gebruik van aardgas? Graag 

je toelichting.”

Q2 (DD1): “Sommigen zien 
voordelen aan het nieuwe 
verwarmen met duurzame 

energie. Wat vind jij het 
mooiste aan stoppen met het 
gebruik van aardgas? Graag 

je toelichting.”

basishouding rond het nieuwe verwarmen

Advies: velen (wij ook) steunen de hoge prioriteit voor CO2-reductie, maar 
verbreed de kostenvisie: sterkste schouders, zwaarste lasten

“Zoals in het verleden is gestopt met steenkool is nu aardgas aan de beurt om niet meer te gebruiken. De continuïteit 
met andere bronnen maakt mij een beetje onzeker, Maar ik zie de toekomst hierin toch positief tegemoet!”



Q3 (DD2): Wat ben je bereid zelf te 
doen om je energieverbruik naar 
beneden te krijgen, in plaats van 
omhoog? Lees ook de toelichting. 

antwoordopties:
• Thermostaat 1 graad lager zetten en zo nodig een vest aantrekken
• Radiator niet blokkeren met de bank of lange gordijnen
• CV-ketel op 60 graden instellen
• Apparaten uitschakelen met een stekkerblok (standby-killer)
• Kieren vullen met kit en tochtstrips aanbrengen bij ramen, deuren en brievenbus
• Folie achter radiatoren aanbrengen; verwarmingsleidingen inpakken met isolatie
• Slimme thermostaat installeren en cv-ketel waterzijdig laten inregelen
• Dak, (spouw)muren en vloer isoleren; isolerende ramen en kozijnen
• Zonnepanelen op dak laten installeren
• (Hybride)warmtepomp laten installeren

toelichting bij Q3 (DD2):
In de dialoog is steun voor de uitspraak: “Overstappen op elektriciteit is óók slecht voor het 
milieu. Onze energiebehoefte wordt steeds groter - daar zou je iets aan moeten doen.” De 
gemeente stimuleert inderdaad alle huishoudens om minder energie te gebruiken. Eén manier is 
met bewust gedrag. Daarnaast kunnen we samen veel bereiken met kleine en grote maatregelen. 
Sommige kosten weinig moeite en geld, andere meer. Van de 10 voorbeelden zijn 1, 2 en 3 
gratis. Van 4, 5, 6 en 7 zijn de kosten beperkt; het effect ervan is groter dan je denkt. 8, 9 en 
10 zijn duur, maar: je bespaart direct op je energierekening. Isolatie verdien je bijv. snel terug, 
gemiddeld in 4 jaar. Een warmtepomp in 7 tot 15 jaar. Als zonnepanelen in 7 jaar zijn 
terugverdiend, heb je daarna nog zo'n 19 jaar gratis elektriciteit.

basishouding rond het nieuwe verwarmen

Beste 392 Tilburgers, 
je bereidheid verdeel je best 
mooi over de negen items. 
Warme kleding, je bank, 

zonnepanelen, kieren en een 
ontzorgende gemeentebrief 

scoren bovengemiddeld. Maar 
warmtepompen hebben jullie 

geen zin in, zie ik.

“Udenhout is minder geschikt voor stadsverwarming. Warmtepomp is in deze wijk goed alternatief. Kom maar kijken bij ons. Gasloos en energienul”



Basishouding Tilburgers: gemeente staat niet in haar uppie komende fase, maar er zijn ook diepgaande vragen

Merendeels zijn Tilburgers welwillend over de warmtevisie. De ruim 500 Tilburgers die hierover hun mening gaven, zijn het vaak eens met de globale richting. Ruim 70% is enthousiast over de aanpak van 
hun eigen stadsvleugel. Het zijn wel vaak Ja-mitsen of Nee-tenzij’s. Uitzondering vormt het gebied rond de ringbanen daar is men minder positief. 

Op een vraag aan Tilburgers hoe ze hun eigen gedrag willen veranderen, verdelen ze hun antwoorden breed. De warmtepomp heeft echter weinig fans. Daar staat weer tegenover dat ruim 30% actief 
wil worden als de gemeente het warmteplan detailleert en wijk en buurt in trekt. Voorlopers - een deel van de TilburgerTafel behoort daartoe - zijn extra gemotiveerd, voelen de tijdsgeest aan hun zijde en 
hebben haast. Ze wijzen op uiteenlopende voordelen en brengen de nadelen van aardgas in herinnering waar Nederland sinds 1961 mee heeft leren leven. 

De gemeente staat niet in haar uppie komende fase. Wel is er een groep inwoners die wil dat gemeente en Rijk álles leiden – techniek, proces en financiering. Ze willen geen geklungel, eindeloos gezwats, 
vriendjespolitiek en economisch-suboptimale oplossingen.

En ja, er zijn zéér negatieve reacties. De typische cynica - “gemeente heeft het plan al láng klaar; dit alles is één grote publiciteitstunt; nooit krijg je mij van het gas af” - krijgt weinig steun van anderen. Gaat 
het gesprek echter over de kosten die eigenaren op hun bord krijgen, dan wordt de steun breder. We vermoeden dat de vragen over beste wijkaanpak, rechtvaardige kostenverdeling en invloed van verduurzaming 
op de huiswaarde het besef doen groeien dat er écht iets staat te gebeuren. 

Een deel van de inwoners wil coördinatie en leiding van experts en ambtenaren en gaat zéker niet voor ieder-voor-zich. Een ander deel zoekt juist ruimte voor eigen initiatief. De wijkaanpak heet dan 
soms “absurd”. Op de vraag (DD3) of eigen initiatief verantwoording verschuldigd is naar iets of iemand, antwoordt de stad 56/44 procent ja/nee. Het is ook hier interessant je te verdiepen in beider 
overwegingen. 

Een klein deel van de Tilburgers (ook bij de TT) vindt dat nationaal en lokaal inhoudelijk precies verkeerde afslag wordt genomen. Een lid van de TilburgerTafel stelt indringende vragen over van het 
aardgas gaan: het rendement van een cv-ketel thuis is het dubbele van een elektriciteitscentrale. Het grootste deel van elektriciteit wordt en blijft opgewekt worden met aardgas. Dat leidt niet tot vermindering 
van CO2-uitstoot als huizen van het gas gaan. Met deze kennis is het de vraag of er bij de burgers voldoende draagvlak zal zijn om hun huis van het gas af te halen. Die laatste draaien nu voor 60% op aardgas -
een verdubbeling afgelopen jaren en dat groeit verder zodra Nederland elektrisch verwarmt en waterstof gaat opwekken; bio-stook verhoogt de CO2-emissie; wind en zon zijn inherent onstabiele bronnen en de 
samenleving op één enkel energiesysteem uitlijnen – elektrisch - is een groot robuustheidsrisico. Ook voorstanders van kleine kerncentrales en degenen die vinden dat Nederland één uniforme oplossing moet 
krijgen zijn het hardgrondig oneens met het warmteplan. 

Haha, bij sommigen is er geen houden aan. Ze noemen alles onzin, zien het nieuwe verwarmen als links en Amsterdams geframed.

basishouding rond het nieuwe verwarmen

Advies: Het is verstandig met een breed expertteam op vragen, stellingen en sentimenten te reageren. De tegenstand binnen de ringbanen verdient aandacht. Pluis de argumenten van de Ja-
mitsen en Nee-tenzij’s uit (bijlage) zodra je de wijken in gaat. Persoonlijk contact helpt. Gesprekken in de buurt. Luisteren. Uitleggen waarom. Laten zien dat ook ándere sectoren de bakens verzetten. 

Samen kijken welke stellingnames kloppen, bijvoorbeeld met een groep actieve ondernemers, ambtenaren, kennisleveranciers en burgers. Negatieve reacties op social media dempen deels als er in persoon 
en niet-bezwerend wordt gereageerd door een brede expertgroep. Dit vraagt communicatie-capaciteit – ook in weekend en vakantie. De gemeente zal balans moeten vinden tussen regie nemen en 
ruimte laten voor initiatief; tussen helpen, druk uitoefenen en laten gebeuren. Buurt eens hoe andere gemeenten dat doen. Advies voor ons College: zet de eisen neer (evt met bonuspunten?) en 
toets komende jaren of initiatieven er aan voldoen. Dat geeft ruimte aan en kader voor eigen initiatief. Tussen de antwoorden op DD3/Q5 zitten wat voorzetten voor die eisen. Hierna geven we 

enkele proces-ideeën van eigen hand

“Vrij naïef om te denken dat stadsverwarming altijd duurzaam is. Afval moet geïmporteerd worden om 
de verbrandingscentrales aan de hitte te houden. Kortzichtige oplossing dus”



De kostenvisie nader bekeken

“Is de woningmarkt een kopersmarkt, dan kan de koper eisen stellen aan het energielabel. Zolang deze markt 
een verkopersmarkt is, doen deze eisen er niet zo toe. Wrsch blijft het nog lang een verkopersmarkt“



Q5 (DD2): Stel er gebeurt niks aan 
verduurzaming van je woning (bijv. isolatie, 

zonnepanelen). Verwacht je dan dat dit 
leidt tot waardevermindering van je huis? 

Licht je antwoord toe.

kostenvisie nader bekeken

Ruim de helft verwacht dat het huis in waarde daalt als het niet verduurzaamd wordt (n=326)

Advies: neem beelden over waardeverandering huis mee bij debat maatschappelijke kosten en baten

“nee, ik woon al energieneutraal

“nee, inhoud, ligging en staat van onderhoud lijken me toch vooral doorslaggevend

“nee, er is op dit moment ook een woning tekort waardoor er flink overboden wordt op huizen die te koop 

staan
“ja, uiteindelijk zullen mensen toch gaan zoeken naar huizen die al verduurzaamd zijn

“ja, je verlegd de kosten dan naar een nieuwe koper. Die zal dan minder bereid zijn om de volle vraagprijs te 

betalen
“ja, als alle andere wel aan verduurzaming doen en wij niet zal dat uiteindelijk leiden tot waarde 

vermindering

Grote lijn volgens Tilburgers in de DD:

- Ja: duurzaam wonen wordt de norm, bij keuze kiezen kopers de duurzamere panden

- Ja: deel van de huizen daalt in waarde omdat het niet of alleen tegen hoge kosten te 

verduurzamen is (bijv. jaren ‘30 woningen)

- Nee: deel inwoners stelt dat de grote woningvraag het wint van het energielabel

- Nee: monumenten worden in karakter aangetast en dalen in waarde

“De postcode is 5014 xx. Tot slot nog een vraag. Wat als er iets besloten is en je hebt daar totaal geen budget voor. Wat gebeurt er dan? “



De vraag over een eerlijke kostenverdeling ligt velen – maar niet iedereen - zwaar op de maag (n=336) 
Het zijn vaak ouderen, minima en nieuwe huisbezitters die ervan wakker liggen. Velen noemen: subsidies, samen inkopen en doe-de-grootverbruikers-eerst J

Q1 (DD2): “Het duurzaam 
gaan verwarmen van onze 
huizen, vraagt een grote 

investering van alle partijen. 
Ook van de inwoners van 
Tilburg. Hoe kunnen we 
eerlijk omgaan met de 

kosten? Lees eerst even de 
toelichting.”

Q2 (DD2) tussenstand n=188: 

eindgebruikerskosten/CO2-reductie 

scoort 519/458

kostenvisie nader bekeken

Advies: verlaat de eis van kostenneutraliteit-voor-alle-eindgebruikers, ondersteun waar nodig, bied lange-
termijnregelingen aan en organiseer inkoopprogramma’s (eigen specs, schaalvoordeel)

“Ik zie geen plannen om het kanaal en de industrie daarachter te gebruiken als warmte/koude bronnen”



TT over lonen, kosten, waarde, innovatiedynamiek en gevoeligheidsanalyse

We vinden als TilburgerTafel kostenneutraliteit-persé geen goed idee*. We zien ook 26% in de digitale dialoog CO2-reductie – dus niet kosten eindgebruiker –
bovenaan zetten. 

Tilburg drukt nu kostenberekening en invoeringsbudget monetair uit. Externe (maatschappelijke) effecten zitten daar niet in: comfort, klimaat, innovatie, waardeverandering 
van je huis, autonomie, sociale cohesie, natuur, urban-heateffect, veiligheid en robuustheid. Met zo’n plat kostenrekensommetje komen we er natuurlijk niet. 5e generatie 
warmte-koudenet-kosten zijn gevoelig voor het aantal aansluitingen. Wat is het B-scenario als die tegenvallen? Waterstof is niet zo geschikt voor lage-
temperatuurverwarming. PV-panelen kunnen in brand vliegen. Kortom elke techniek heeft nadelen. Neem ze mee in de beslissing. Het echte verhaal is een maatschappelijke 
kosten- en batenafweging. Die doet recht aan de complexiteit. 

Prijs, techniek en inkomens veranderen soms snel. Update de warmteplannen – zeker in het begin van de transitie – vaker dan eens per vijf jaar. Breng kennis van het NIBUD 
in over de inkomensontwikkeling. Ontstaat er dan een idee wat Tilburgse lonen gaan doen ten opzichte van brandstof- en techniekprijzen? 

Isolatie afschrijven in tien jaar is reëler dan 30 jaar. 10 á 15cm is waarschijnlijk niet het eindpunt en bijvoorbeeld wol als spouwmuurisolatie moet je na 10 á 15 jaar bijvullen. 
Schiet de zwakste schouders te hulp. Voorzie in laagdrempelige, renteloze leningen. Kom met vernieuwende financieringsroutes. In Breda lukt het een energiecoöperatie om 
buiten de banken om producenten garant te laten staan voor besparingsresultaten met hun producten. Het blijkt voldoende dekking voor een kredietverstrekker. De 
garantstelling kan ook van een uitvoerende partij komen - een aannemer bijvoorbeeld. 

Tilburg kijkt logischerwijs naar rijks- en EU-subsidies, maar als we met elkaar 70.000 installaties vernieuwen, loont het om samen ambitieuze inkoopspecs op te stellen en te 
denken in leaseconstructies van apparaten. Voor koophuizen zou bij verkoop de leaseconstructie over moeten gaan op de nieuwe eigenaar.

De grote lijn is dat de vervuiler gaat betalen: Tilburgers met de grootste CO2-footprint – arm én rijk. Achterblijvers in de transitie krijgen een hogere rekening. Nationaal de 
laagste kosten kan dan micro leiden tot problemen met huishoudboekjes. Is er iets verzinbaar zodat de armste stadgenoten aan de warmtetransitie verdienen? Als het 
Tilburg lukt de transitiekosten voor een flink deel terug te laten vloeien naar lokale ondernemers, dan applaudisseert 70% van de stad.

De samenleving zal reageren op al deze warmte-ingrepen. Kan de gemeente met een visie op de nieuwe verbanden komen? Kwaliteit buitengebied? Verdienmodel boeren? 
Herinrichten stedelijke ondergrond? Technische excellentie? Zijn we – met andere woorden – met de kostenvisie op korte termijn aan het optimaliseren, of pakken we ook de 
lange? Werk aan de winkel, beste raadsleden. Complex, tijdrovend en onzeker? Roep ons te hulp, de Tilburgers zelf.

kostenvisie nader bekeken

Vraag uit de TT: “wil de stad in de kopgroep van 

middelgrote steden meedraaien, het vizier op een 10 

richten? Of zijn we peloton-speler die al zessend en 

zevenend vordert?”

“ Vlierlaan/Kruidenlaan. Dagelijks ligt er veel zwerfaval , alsmede diverse afval naast de Gem. afval containers ! 
Hebt diverse meldingen gedaan , echter het helpt voor geen meter !! Een zeer ongezonde situatie!”

* De Tilburgse raad eist 
dat de overgang naar het 
nieuwe verwarmen 
kostenneutraal verloopt



Het narratief

“Ik vind het plan een goed idee, maar luister ook vooral naar de inwoners van Tilburg. Zij kunnen een 
goede input geven over wat er nodig is voor onze stad. Of werk anders met ICT”



Q3 (DD1): “Tilburgers 
veranderen niet voor het 

eerst hun 
warmtevoorziening. Sporen 
daarvan vind je in de stad of 
in fotoalbums. Welke kende 
je nog niet? Graag aangeven 

wat nieuw voor je is.”

Verreweg de meeste Tilburgers herkennen allerlei overblijfselen van vorige warmtetransities in de stad (n=574)

Welke kende je nog niet?

het narratief

Foto uit Heel de Peel
Stichting VEEN, 2021, p.91

score boven 8% betekent: 
bovengemiddeld onbekend.

Jullie ma heeft die enorme gashouders 
echter nog in werking gezien hoor. En die 

eeuwenoude hakhouteiken in de 
Drunense Duinen.. overheen gekeken al 

spelend met je schepje?

Advies: Plaats deze warmtetransitie in een historische 
lijn (“het is niet de eerste keer dat Brabant…”). Het dempt een 

deel van de negatieve reacties
“Postcode? Gaat je niets aan “



F*: Het narratief verder brengen (1)

“In Tilburg, en dat geldt voor alle plaatsen in Nederland, zijn de sporen van eerdere energietransities nog volop aanwezig. Sommige daarvan behoren tot het wezen van Tilburg zoals De Piushaven. 
Al deze grotere en kleinere overblijfselen behoren tot ons collectief geheugen, ons industrieel erfgoed. In het groot kun je de molens van Kinderdijk zo ook zien. Als je de windmolens van nu met 
die ogen bekijkt, dan zie je dat de landschappelijke veranderingen die deze energietransitie met zich meebrengt heel goed aangeeft waar de behoefte en de prioriteiten van deze tijd liggen. Het 
roept bij mij de vraag op in hoeverre de huidige energietransitie mag ingrijpen in - laat ik me maar beperken tot Tilburg - het stedelijk weefsel. En als we dan toch met een transformatie bezig zijn, 
met welke andere transformatie(s) kunnen we deze gepaard laten gaan zodat er een win-win situatie ontstaat?
We weten dat de temperatuur in de steden hoger is dan die van het buitengebied. We weten dat de grond onder de steden uitdroogt omdat regenwater versneld wordt afgevoerd. We weten dat 
mensen zich prettiger voelen in een groene omgeving; een plant in je kamer levert meetbaar voldoening op. Daarbovenop krijgen we de biologische bijdrage die planten leveren (luchtfiltering, 
zuurstof). 

Wat zou het mooi zijn als we de energietransitie koppelen aan vergroening van de stad. Straten worden opengelegd om de infrastructuur onder het oppervlak uit te breiden (ik pleit hier meteen 
voor een complete vernieuwing zodat de hele infra aan de toekomstige verwachting voldoet) met die van een stadsverwarming etc. Bij de herinrichting van de straten kun je meteen stappen zetten 
in de vergroening. Stel je voor dat je elke tweede (eventueel elke derde) straat met planten inricht. Dan vergroot het aandeel groen in de stad enorm, wat meteen invloed heeft op het klimaat in de 
stad. De biodiversiteit neemt enorm toe omdat er een aaneengesloten patroon van groene straten (zowel op maaiveld als hoger) komt. De stadsmens komt in aanraking met de natuur, pal voor de 
eigen voordeur. Zoals Tilburg eens hoge ogen gooide met de aanleg van een fietsinfrastructuur, de fiets kreeg voorrang op de auto, zo kan Tilburg nu wéér hogen ogen gooien door de stad op een 
vergelijkbare manier te vergroenen. De dominantie van het autoverkeer terugdringen door een veelheid aan straten tot loopstraten om te bouwen met een heel hoog percentage aan structureel 
bio-divers groen (80-90% van de oppervlakte). Er zijn rapporten die aangeven dat de prijs van vastgoed in groene gebieden veel hoger ligt dan die in steenachtige gebieden in de stad. Zo vloeien 
de kosten voor de aanleg terug naar de Gemeente (WOZ-waardestijging).

De energietransitie gaat gepaard met een nieuwe isolatiegolf. Al sinds de zeventiger jaren uit de vorige eeuw weten we dat een dikke jas aantrekken, ook voor gebouwen, de beste manier is om je 
warm te blijven in de winter. Nu is het zo dat je die jas, bij woningen (bij alle gebouwen) het beste aan de buitenkant kunt aanbrengen. Voor veel gebouwen conflicteert dit met het collectief 
beeld dat we van onze steden hebben. We hechten aan het, meestal, bakstenen uiterlijk van de gebouwen in de binnensteden. Veel van de binnensteden in Nederland heten dan ook beschermd 
stads/dorpsgezicht omdat het uiterlijk van deze straten deel uitmaakt van ons collectief geheugen. Baksteen geeft een prettig gevoel omdat het aards is, warm van kleur, natuurlijk van structuur 
is. We waarderen het hoog.
In nieuwere wijken, waar woningbouwverenigingen veel panden bezitten, zie je dat het aanbrengen van de dikke jas gebeurt met een grote bouwkundige wijziging van de woningen. Van de 
traditionele spouwmuur wordt het buitenspouwblad verwijderd en wordt de vrijkomende ruimte benut om een dikke laag isolatiemateriaal aan te brengen waarop steenstrips zijn aangebracht. 
Veel mensen zien het verschil tussen oud en nieuw hierbij niet, waardoor deze ingreep geen inbreuk maakt op het collectief geheugen.

Voor particulieren is deze ingreep helaas niet weggelegd. Ook het individuele karakter van de gebouwen in binnensteden laat een dergelijke aanpak daar niet toe. Zou hier een zelfde ingreep wel 
gedaan worden dan zal deze met een verandering van uiterlijk gepaard gaan (stucwerk, planken, plaatmaterialen ipv baksteenstrips). Dit is in veel gevallen (vooral binnensteden) niet toegestaan 
(welstand, beeldkwaliteit). Het gevolg is dat niet voor de technisch beste oplossing gekozen wordt, namelijk voor isoleren aan de binnenzijde, waarbij er een veelheid aan koudebruggen ontstaat. 
Deze koudebruggen beïnvloeden het binnenklimaat van de woningen enorm: vocht, condensatie en schimmelvorming, die met de dikte van de isolatielaag alleen maar toeneemt.
We mogen ons dan ook afvragen of het reëel is dat we aan het oude beeld (=collectief geheugen) blijven vasthouden of dat deze transitie meteen gepaard gaat met de evolutie van het 
stadsuiterlijk. De bouwtechniek vraagt nu om andere oplossingen dan we gewend zijn. Mogen we deze nieuwe bouwtechniek ook laten zien en daarmee het uiterlijk van de gebouwen in de stad 
veranderen? Windmolens wijzigen het beeld van het buitengebied. Zonnepanelen wijzigen het beeld zowel in het buitengebied (zonneweides) als in de stad (spiegelende daken, daken met 
imperialen-draagrekjes- en binnenkort ook gevels met prints van whatever).”

* F is lid van de TilburgerTafel

het narratief



M* & H**: Het narratief verder brengen (2)

Waar komt midden-Brabant ook weer vandaan?
Zandgrond, een reeks bezettingen, arm en arm en arm en katholiek en elkaar helpen. Leidse wollen-stoffenfabrikanten vinden goedkope arbeidskrachten hier bij 
ons, Brabantse thuiswerkers. Dan de stoommachine, forse investeringen en daarom centralisatie: fabrieken, techniek, infra, groei, excellentie en verval. Hup KUT 
(dat werd dus KUB) en toen waren we een come-back city. Tussen Rotterdam en Heerlen, maar dan met kermis.

En nu? 
“Jong en slim volk. Maakindustrie. Ontwerp. Nieuwe textiel. Stedelijker. En onze kleinere kernen?
Er zijn al kleinschalig allerlei ontwikkelingen rond zonnecel-vezels verwerken in stof. Zowel in kleding, als in stof voor gordijnen en tapijten. Ze kunnen de 
warmte van de zon omzetten, vasthouden. Een klein stekkertje aan je jas of vest en het laadt je telefoon op als je in zon loopt. Warmte overdags opslaan en 
later afgeven. Back to basics: leven in een frisse ruimte, maar met een warme schil om je lijf.” 

Mijn fantasie: Als Tilburg de lange lijn weer oppakt en met Textielmuseum en -lab de nog experimentele ontwikkelingen op een breder niveau uitwerkt. 
Eventueel Helmond, Eindhoven en Oss erbij?”

het narratief

1850

1950

2050

1750

Maar ook: koppel – zoals vaak in de geschiedenis – ook deze transitie aan vragen, kansen en actuele ontwikkelingen. 
Kun je met de warmtetransitie de armoede verminderen bijvoorbeeld? Iets verzinnen waardoor de kleinste portemonnees

juist verdienen aan de warmtetransitie?
Kan de warmetransitie kwesties rond werkgelegenheid en arbeid helpen oplossen? De lokale productie-, 

installatie- en adviesbedrijven helpen met hun verplicht MVO-beleid bijvoorbeeld?
Kun je mensen uit de buurt inschakelen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Kun je in de buurten cohesie bevorderen door de werkwijze die je kiest?
En als je tóch de grond in moet… voetpaden aanleggen erna? Wandelpaden en natuurlinten op erfgrenzen? Onverharde wegen terugbrengen van 

weggeweest? Dat lijkt voor de recreërende, de natuurminnende én de silver delen van de Tilburgers een droom.
De overgang naar slimme mobiliteitsdiensten gaat snel. Ze worden snel deel van de energie-infra. 

Deelauto’s & e-bikes vragen minder parkeerplek. E-vrachtwagens leiden tot schonere lucht en stillere wegen.
En veiligheid? Keurmerk Veilig Wonen koppelen aan het nieuwste driedubbelglas? En rond gezondheid: isoleren = ventileren = gezond binnenklimaat.

Visie hierop van 

Tilburgers, gemeente, 

provincie?

“Alle beetjes helpen. Energie die je niet gebruikt hoef je niet te 

maken. Dit kan door isoleren van je woning natuurlijk, maar ook 

door het beter isoleren van jezelf met je kleding. Meer wol, linnen, 

vlas of andere natuurlijke materialen in je kleding scheelt een graad 

of twee op je thermostaat én je energierekening. ‘s Winters”

“Begin met de teelt van natuurlijke isolatiematerialen. Dit kan groeien op percelen die vrij komen omdat we minder 
mais hoeven te telen voor de varkens omdat we minder vlees gaan/moeten eten: lisdodde, hennep, vlas, stro” 

*M zit in de TT
**H begeleidt met E de TT



“Goed plan voor binnen de ringbanen. Vanuit de gemeente eens goede warmte foto's maken om zo 
grote warmtelekken beter aan te kunnen pakken voor individuele bewoners? “

globale plan, wijkaanpak en inhoudelijke lijn per stadsvleugel



Q7 (DD2): Voor Tilburg denken we 
aan (innovatieve) warmtenetten, 
lokale oplossingen en maatwerk. 

Afhankelijk van hoe 
dichtbebouwd een wijk of gebied 

is. Wat vind je van dit globale 
plan? Lees eerst de toelichting.

Top-vijf score
1: “In beginsel geen slecht plan, als er maar keuze is tussen leveranciers. Moet een 
concurrerende markt worden”
2: “Ik vind het goed te kijken naar mogelijkheden en kosten en haalbaarheid. Betrek wel 
buurtbewoners bij ideeën over hun buurt/wijk”
3: “Lijkt mij een prima plan, collectieve oplossingen zijn over het algemeen goedkoper dan 
individuele oplossingen”
4: “Passende oplossingen zoeken ben ik het mee eens. Gebruik het gasnet voor waterstof 
bv ipv warmtepompen in jaren 30 huizen te verplichten”
5: “Mooi plan! het gebruiken van restwarmte is echt heel gaaf. Ik zou in combi's denken”

globale plan, wijkaanpak en inhoudelijke 
lijn per stadsvleugel

Ruim 400 Tilburgers zijn behoorlijk positief over het globale plan n=366 (ronde 
1), n=107 (ronde 2)
Een deel vindt het echter te vaag om er ook maar iets van te kunnen vinden. 
Aandachtspunten vlgs Tilburgers:
- oplossingen toetsen op kosten & haalbaarheid
- maak gebruik van bestaande infra 
- betrek wijkbewoners erbij
- geef inwoners voldoende keuzemogelijkheden (géen monopolies!)
- maak ruimte voor maatwerk

Tilburgers zijn positief over het globale plan

“Eens met plan binnen de ringbanen. Kosten blijven een stopper, indien kosten niet kunnen worden gedragen blijft het gebied binnen de ringbanen achter”

Advies: let op dat je de risico’s van álle technieken (dus ook van het 5e generatie warmte/koudenet) 
belicht. In lijn met de DD vragen we aandacht voor oudere huizen, voor het risico op commerciële 
monopolies, voor maatwerk, voor vakkundig werk en voor onafhankelijke experts



Q4 (DD1): “De gemeente wil 
warmteplannen per wijk 

maken. Samen met inwoners, 
ondernemers en instellingen. 

De één vindt dat een goed idee, 
de ander niet. Ben jij het eens 
met een wijkaanpak? Graag je 

toelichting.”

ja | Het is een groot verschil of je woont in een wijk 
met veel oude woningen of in een nieuwbouwwijk. 

Daar dient aanpak op afgestemd te worden.

ja | Soort en samenstelling van woningen evenals 
de bestaande infrastructuur verschilt per wijk.

ja | De stad is te groot. Ook verschilt het type woningen per 
wijk enorm, zodat het lastig is een stadsbrede aanpak te kiezen.

ja | Een plan per wijk maakt de uitvoering haalbaar. 
Uiteraard moet maatwerk binnen wijken mogelijk blijven.

ja | Ja onder voorwaarde van heldere communicatie met alle 
belanghebbende, tijdig en open beslistraject. Bewoners autonome 

beslissen. Duurzaamheid centraal en niet het financiële belang van 
betrokken commerciële partijen!

ja | Per wijk/dorpsdeel heeft als voordeel dat je dan beter gaat zien 
waar je energie vandaan komt. Dan snap je ook waar je voor betaalt en 

waarom je zuiniger met energie/warmte zou kunnen zijn

ja | Bewoners ontvangen informatie waar over gesproken wordt. 
Er ontstaat saamhorigheid. Mee praten is iets anders dan mee 

beslissen. Meestal bepaald het geld wat er gaat gebeuren.

ja’s met meeste steun

Tweederde van de Tilburgers is het eens met een wijkaanpak
het is wel vaak ja/mits of nee/tenzij

critici vragen aandacht voor individuele situaties, willen keuzevrijheid, 
waarschuwen voor kostbare collectieve systemen en subjectieve besluitvorming

nee’s met meeste steun

nee | De gemeente kan niet beslissen of mensen het geld 
hebben om hun huis duurzaam te maken

nee | Diversiteit in wijken is te groot om alles over een kam te scheren

nee | Wijkplannen levert alleen maar versnippering op, niet efficiënt in het grote geheel. 
Uiteraard zijn de huizen per wijk verschillend, maar de oplossing van een jaren 70 woning in 
wijk A of B is grotendeels hetzelfde.

nee | Wijkaanpak kan, mits aandacht voor individuele situaties.

nee | Dat wordt eeuwigdurend gezwatel. 
Ik wil gewoon dat het deskundig probleemloos wordt aangepakt.

nee | Ik ben niet graag afhankelijk of een bedrijf dat wel of geen rest warmte levert Gebruik 
het leidingen systeem voor waterstof als je echt wat voor de natuur wil doen.

nee | Gaat net zo verkeerd als stadsverwarming. Veel te dure oplossing.

nee | Ja en nee. Het lijkt me niet handig als er in verschillende wijken verschillende warmte 
plannen komen. Als dit niet ten koste gaat van efficiënt gebruik 
van middelen dan vind ik het niet erg.

nee | Dit moet gebaseerd worden op wetenschap en onderzoek en niet op wat de mensen 
willen. Wij hebben de afgelopen jaren bewezen dat we niet verantwoordelijk omgaan met de 
leefomgeving.

nee | Ik wil zelf beslissen, niet de keuze laten maken door een paar milieufreaks uit 
de wijk. Net als met de parkeer vergunningen.

globale plan, wijkaanpak en inhoudelijke 
lijn per stadsvleugel

Advies: De TilburgerTafel steunt de wijkaanpak, 
maar vraagt een focus op samenhangende buurten en 

clusters van soortgelijke woningen. In Berkel-
Enschot is gestimuleerd met deskundigen te gaan 

praten. Dat lijkt beter te werken dan een wijkaanpak

570 Tilburgers gaven antwoord + commentaar

522 Tilburgers beoordeelden vervolgens 

minstens 20 commentaren



Q8 (DD2): Voor het globale 
warmteplan hebben we de 
gemeente opgedeeld in vier 
gebieden. De volgende vraag 
gaat hierover. Selecteer a.j.b. 

het cluster van wijken / 
gebieden waarin jij woont.

n = 392

globale plan, wijkaanpak en inhoudelijke 
lijn per stadsvleugel

“Er wordt op dit moment in Berkel-Enschot ontzettend veel gebouwd. dit is een gemiste kans m.b.t. collectieve 
systemen. men had hier naar moeten kijken vind ik persoonlijk. een hybride systeem is niet de oplossing”

t



Q9 (DD2): Steun je het 
globale plan voor de 

westzijde van de gemeente? 
Zo ja, wat springt eruit? Zo 

nee, wat zou je anders 
willen? Lees de inleiding en 

licht je antwoord toe.

n = 57

toelichting voor de inwoners 
westzijde Je woont aan de 
westzijde van Tilburg. Hier is het 
overgrote deel van de gebouwen 
aangesloten op de 
stadsverwarming. Die wordt 
gevoed door restwarmte van de 
Amercentrale in 
Geertruidenberg. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van aardgas. In 
dit gebied denken we aan 
nieuwe lokale, duurzame 
warmtebronnen. Daarmee 
worden we minder afhankelijk 
van de Amercentrale. Het 
verduurzamingsplan voor de 
centrale is nog in ontwikkeling.
Door gebouwen te isoleren, 
hebben we bovendien minder 
warmte nodig. Het overschot 
aan warmte kunnen we 
gebruiken voor andere delen van 
Tilburg, die nu nog gebruik 
maken van aardgas.

“Stadsverwarming is grote vervuiler. Niks restwarmte Amercentrale! Die wordt gestookt met 
Canadees hout! Mooie praatjes hierover zijn niet eerlijk en niet duurzaam”

inhoudelijke lijn Westzijde



inhoudelijke lijn Westzijde

“Het plan van nieuwe lokale warmtebronnen lijkt een goed plan. Het is wel te vermelden dat een gewone inwoner niet 
goed weet hoe dat in zijn werk gaat met duurzame warmte bronnen, dus voorlichting hierover is gewenst!! “

Maar liefst 77% steunt de aanpak voor de Westzijde 
De steun is 73,5% voordat inwoners elkaars argumenten zien. Velen zien het echter somber in voor de toekomst. De angst voor 

nieuwe monopolievorming is groot. Eén vindt de onafhankelijkheid van de Amercentrale een pré

57 antwoorden gegeven
Advies: zet lijn in de westzijde door. Betrek inwoners wel z.s.m. bij werksessies verduurzaming stadsverwarming. Denk na over 
toekomstige eigendomsverhoudingen. Als het biomassadilemma en de tussenoplossingen op weg naar een uiteindelijk CO2-vrije 

wijk slechts in kleine kring bediscussieerd worden, legt dat een bom onder de warmtetransitie van de west- en noordzijde

Q9 (DD2): Steun je het 
globale plan voor de 

westzijde van de gemeente? 
Zo ja, wat springt eruit? Zo 

nee, wat zou je anders 
willen? Lees de inleiding en 

licht je antwoord toe.



inhoudelijke lijn 
rond de ringbanen

Q10 (DD2): Steun je het 
globale plan voor het gebied 

rond de ringbanen? Zo ja, 
wat springt eruit? Zo nee, 
wat zou je anders willen? 

Lees de inleiding en licht je 
antwoord toe.

toelichting voor de inwoners rond de ringbanen
Je woont in het gebied rond de ringbanen. Het 
globale plan hiervoor:
- Zuidelijk van de ringbanen ligt geen 
stadsverwarming. Er staan (en komen) veel 
verschillende gebouwen. Hier lijkt een innovatief 
warmte-koude-net interessant. In zo’n net 
gebruiken woningen en gebouwen elkaars 
overschot aan warmte en koude.
- Aan de noord- en westkant van de ringbanen is 
een deel van de woningen en gebouwen 
aangesloten op de stadsverwarming. Een ander 
deel heeft een aardgasaansluiting. Relatief veel 
mensen gebruiken naast stadsverwarming ook nog 
aardgas voor koken en/of warm tapwater. Zij 
hebben dus twee aansluitingen. Het is relatief 
makkelijk om die gebouwen aardgasvrij te maken. 
Voor de gebruikers is het bovendien goedkoper, 
omdat hun vastrechtkosten dalen.
- Het ligt voor de hand om meer gebouwen aan te 
sluiten op de stadsverwarming. Maar we gaan ook 
onderzoeken of een innovatief warmte-koude-net 
een oplossing is.
- De gemeente stelt aparte energieplannen op 
voor grote locaties als het Kenniskwartier bij de 
Universiteit.

“Ik ben geheel zelfvoorzienend met houtkachel Zonnepanelen die overproductie draaien. kosten liggen rond de 20 euro! 
per maand. Vrienden wonen in de reeshof, stadsverwarming 200 per maand. Verschil is mij veels te groot”

n= 117



inhoudelijke lijn 
rond de ringbanen

Rond de ringbanen zijn critici veel talrijker dan elders in Tilburg 
Er zijn vragen over pro’s en contra’s van moderne stadsverwarming: kosten, milieu, nwe brandstoffen? Het plan verdient 

eerst toelichting om goed te kunnen reageren. Een deel voelt zich niet aangesproken (heeft geen aardgas)

117 antwoorden gegeven

Q10 (DD2): Steun je het 
globale plan voor het gebied 

rond de ringbanen? Zo ja, 
wat springt eruit? Zo nee, 
wat zou je anders willen? 

Lees de inleiding en licht je 
antwoord toe.

Advies: zet gemengd expertteam op gebied rond de ringbanen, betrek inwoners z.s.m. bij 
werksessies verduurzaming stadsverwarming, ga in gesprek over de detaillering

!!

(score -3) “Als dit antwoord over verantwoording afleggen bij een kleine kerncentrale grappig bedoeld is, dan verdient het alsnog 3 punten”



inhoudelijke lijn
binnen de ringbanen

Q12 (DD2): Steun je het 
globale plan voor het gebied 
binnen de ringbanen? Zo ja, 
wat springt eruit? Zo nee, 
wat zou je anders willen? 

Lees de inleiding en licht je 
antwoord toe.

n = 147

toelichting voor de inwoners binnen de 
ringbanen 
Jij woont in het gebied binnen de 
ringbanen. Voorlopig zullen hier geen 
grote ingrepen gebeuren om aardgasvrij 
te worden. Er staan veel verschillende 
gebouwen, zowel monumenten als 
nieuwbouw. De ondergrond ligt erg vol 
met kabels en leidingen. Voor dit gebied 
zijn tijdelijke, individuele oplossingen 
interessant. Zo'n tussenoplossing is vaak 
een combinatie van gas + elektriciteit 
(hybride). 
Daarnaast werken we samen met 
woningcorporaties. Bijv. door bij 
renovatie en verduurzaming van 
huurwoningen, ook omliggende 
koopwoningen mee te nemen.
Verder geldt voor alle woningen en 
gebouwen: kieren dichten en isoleren.

“Brief en bijeenkomst per straat, wijk is te groot en te diverse woningen. 
website via code dat je info krijgt voor jouw huis, straat, wijk”



inhoudelijke lijn 
binnen de ringbanen

147 antwoorden gegeven

70% steunt het plan binnen de ringbanen
Inwoners wijzen op het grote aandeel huurders, lage inkomens en gevaar voor scheiding haves & havenots. Ze wijzen 
op urban heating door de versteningsgraad. Isoleren en kieren dichten is een opgave bij oude bebouwing. Er klinkt een 

pleidooi voor gezamenlijke inkoopprogramma’s waardoor kosten dalen. Subsidies als duwtje in de rug zijn welkom

Q12 (DD2): Steun je het 
globale plan voor het gebied 
binnen de ringbanen? Zo ja, 
wat springt eruit? Zo nee, 
wat zou je anders willen? 

Lees de inleiding en licht je 
antwoord toe.

Advies: ondanks hoge mate van steun zijn veel inwoners binnen de ringbanen somber over samenwerking en cohesie, 
over kosten en over urban heating. Raadsleden, kunt u hiermee aan de gang?

“Hoe om te gaan met mijn buurt? Denken aan waterstof op het huidige gasnet. Bijeenkomsten in buurt. Betrekken bestaande werkgroepen”



inhoudelijke lijn Noordoostzijde
Q13 (DD2): Steun je het 

globale plan voor de 
Noordoostzijde van de 

gemeente? Zo ja, wat springt 
eruit? Zo nee, wat zou je 
anders willen? Lees de 

inleiding en licht je antwoord 
toe.

n = 64

toelichting voor de inwoners aan de 
Noordoostzijde
Jij woont aan de noordoostzijde van 
Tilburg. In dit gebied met vooral dorpen, 
staan de gebouwen verder uit elkaar dan 
in de stad. Ook een stadswijk als De Blaak 
lijkt hier op.
Voor dit gebied is op korte termijn nog 
geen aardgasvrije oplossing. Wel gaan we 
samen met de lokale gemeenschappen 
onderzoeken wat kansrijk en haalbaar is. 
Dat doen we al in de proefprojecten in 
Udenhout en De Blaak. Ook zetten we 
slimme stappen met hybride oplossingen 
(combinatie van gas + elektriciteit). 
Voor alle woningen geldt verder: kieren 
dichten en isoleren.

“Met ja bedoel ik: de gemeente stelt kaders met daarbinnen keuzevrijheid; de gemeente bewaakt dat men binnen de 
kaders blijft - dat vraagt minstens monitoring en overleg, desnoods ook verantwoording afleggen”



64 antwoorden gegeven

inhoudelijke lijn Noordoostzijde

66% steunt het plan voor de Noordoostzijde 
Inwoners manen de gemeente om met een plan te komen maar wijzen tegelijk op de moeilijke 
aard van de wijken en de onvolwassenheid van voordehandliggende opties biogas/waterstof

Advies: ga in Noordoost aan de gang met oog voor de veelkleurigheid én onzekerheden. 
Start op korte termijn een procesaanpak

Q13 (DD2): Steun je het 
globale plan voor de 

Noordoostzijde van de 
gemeente? Zo ja, wat springt 

eruit? Zo nee, wat zou je 
anders willen? Lees de 

inleiding en licht je antwoord 
toe.

“Bij monumentale panden is niet alles zomaar mogelijk zonder de karakteristiek te verliezen. 
Juist daar is maatwerk op zijn plek zonder in te leveren op woongenot”



”Koelen kan door aircos maar je kan ook kijken naar de omgeving. Alleen maar 
stenen en asfalt en zwarte daken is ook niet bevorderlijk voor de warmte“

Q6 (DD2): Hoeveel aandacht 
moet koelen krijgen in de 

Tilburgse warmteplannen? 
Licht je antwoord toe. Lees 

ook de inleiding

Koelen meenemen, maar.. (n=267)
Het antwoord scoort overwegend positief: Tilburgers voorzien dat (op termijn) veel inwoners koeling willen in heter wordende 

zomers. Toch wijzen velen op de daarmee tenietgedane besparingen. Ze zouden het urban heat effect in verstedelijkte wijken liever 
tegengaan met veel meer groen, water en natuur en andere bouwstijlen

het belang van koelen

Advies: neem het signaal over koelen zeer serieus. Schrijf Tilburgse richtlijnen voor cool bouwen en renoveren. Motto: isoleren + 
ventileren + koelen. Richt de openbare ruimte er op in

vergaarde scores 

voor ‘koelen meenemen’

(-2, -1, 0, 1, 2)

In Indonesië bouwden ‘we’ huizen met gaten rondom, 

net onder ‘t plafond. Verdween de hitte vanzelf



een soepeler proces

“Ik denk de flats aan de Generaal Smutslaan en Edisonlaan plat gooien”



Q1 (DD3): Wat wil je graag dat 
de gemeente organiseert voor 

álle inwoners in Tilburg? Je 
kunt meerdere opties kiezen

de 354 inwoners in DD3 kiezen 

op stadsniveau voor …

Bovengemiddeld scoren aanbod voor ontzorgen, dashboard met vorderingen, 
online kennisplatform en breed team voor hulp

een soepeler proces

Advies: Zet IT in én mensen van vlees en bloed. Er gaan databestanden ontstaan. 
Voorkom dat ondernemingen daar monopolie op krijgen.

”Michael, je was erg boos op ons. Zal ik na dit gesprek naar je zwaaien als ik op mijn OV-
fiets door Broekhoven cross?” A: “Je bent welkom op de koffie, Harry”



Advies TT: een soepeler proces in de wijk

een soepeler proces

“Klinkt wat bedoeling okee. Hoop dat jullie die inspraak en samenwerking ook echt realiseren, niet afdwingen”

koppel transitie & infovoorziening aan leuke dingen (wijk BBQ, speelkussen, speurtocht, e.d.)

richt informatieplekken in, Tilburg-breed en per wijk

gebruik de dorps- en wijkraden

laat zien hoe het eruit ziet, hoe het ervaart, hoort en voelt

zet E-coaches in?

iedereen in wijk aanspreken: we doen dit allemáál

let op: een wijkcoöperatie vertegenwoordigt niet iedereen

“Ieder z’n tempo, maar wel aan de gang”

ga rond etenstijd langs bij studenten en jonge ouders

laat de verdienpotentie zien

gebruik natuurlijke levensmomenten om huizen aan te passen: aankoop, trouwen, gezinsuitbreiding, overlijden, e.d.

hulpbrigades in actie: “we doen het voor jou in twee weken” (geen gedoe)

gebruik onderwijs: via kinderen naar de ouders

maak een wijkwedstrijd: wie verzint de grootste CO2 besparingsactie

(n=470)

Q4 (DD3)



een soepeler proces

Q5 (DD3): Stel dat de gemeente 
inwoners/buurten veel vrijheid geeft, 

vind jij dan dat zo`n eigen initiatief aan 
iets of iemand verantwoording 

verschuldigd is? Licht je antwoord toe.

vrijheid vs verantwoorden vraagt verdieping

n=347. een deel verandert van 

antwoord na het lezen van die van 

anderen in ronde 2

twee ja’s met steun en commentaar drie nee’s met steun en commentaar

ja | Met "ja" bedoel ik: de gemeente stelt kaders, met daarbinnen keuzevrijheid; 
de gemeente bewaakt dat men binnen de kaders blijft - dat vraagt minstens 

monitoring en overleg, desnoods ook verantwoording afleggen. reactie in 
ronde 2: bewaken van gemeenten minder van belang

Ja | Het mag niet van invloed zijn op de continuïteit van energielevering aan de overige 
inwoners. Daarnaast is er de omgevingswet die moet omzien naar de juiste weging van 

belangen. reactie in ronde 2: wiens belang staat voorop bij transitie en initiatieven?

nee | Als je zelf iets wilt regelen wat goed voor het milieu is dan moet dat aangemoedigd 
worden. Er moeten wel spelregels qua geluidsoverlast, veiligheid en uitzicht vastgelegd 
worden. reactie in ronde 2: Klopt, er moet ruimte blijven voor goede individuele 
initiatieven mits die passen bij, of geen afbreuk doen aan het geheel (b.v. als 
het anders niet collectief te financieren is). 
nee | Als de techniek waar de inwoner voor kiest duurzaam is en bijdraagt aan de 
klimaatdoelstellingen vind ik niet dat er verantwoording voor nodig is. Dat kost alleen 
maar meer tijd en geld. Liever nu dan later. De gemeente kan niet beslissen of mensen 
het geld hebben om hun huis duurzaam te maken. reactie in ronde 2: Mee eens. 
nee | Het is eerder andersom. Nu zijn we in de Reeshof verplicht aangesloten op het 
warmtenet, dat erg duur is en dankzij de Amercentrale helemaal niet duurzaam is. Daar is aan 
ons geen verantwoording afgelegd. reactie in ronde 2: dit besluit stamt hopelijk uit een andere 
tijd?! Erg duur is overigens naar ik verwacht geen criterium: de transitie GAAT veel geld 
kosten, en iedereen zal daar op een of andere manier aan mee moeten betalen. 

switcher van nee naar ja na lezen antwoorden anderen in DD3/Q5: “Zoals ik de vraag nu lees, had het antwoord JA moeten zijn. Ik ben voor veel vrijheid, maar ze moeten wel 
verantwoording afleggen over het bestede geld en het behaalde resultaat”

Advies: Zoek balans tussen regie nemen en ruimte bieden voor initiatief. Tussen helpen, druk 
uitoefenen en laten gebeuren. Buurt eens hoe andere gemeenten dat doen. Zet de eisen neer (evt met 
bonuspunten) en toets komende jaren of initiatieven er aan voldoen. Dat geeft ruimte aan en kader 

voor eigen initiatief. In de antwoorden op Q5/DD3 zitten voorzetten voor die eisen.

switcher ja naar nee: “Het heeft er alle schijn van dat Overheid "veel te hard van stapel loopt" met een dergelijke vraagvoorstelling. 
Ik zou zeggen.. neem uitgebreid de tijd om dergelijke beslissingen landelijk te bespreken en onderzoeken”



een soepeler proces

Ja | Ik ga zelf bouwen en ben dus zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden

30% zegt in de buurt actief te willen worden, 
en meer, als iemand hen overtuigt dat dat zin heeft

(n=345)

Ja | Ja zeker want dit moet onafhankelijk gebeuren. Zonder winst oogmerk. xxx@msn.com

Ja | Zou graag technisch willen meedenken over de plannen in mijn wijk (maar ook of er overal logische keuzes worden gemaakt)

Er moeten geen wijken benadeeld worden om quota’s te halen. aaa@gmail.com 

Ja | Het is een groot goed om je stem to mogen laten gelden. Daarbij denk ik graag mee. 
Ja | In principe, maar heb nu nog geen idee hoe. uuu@ziggo.nl 

Ja | Transitions nodig dus bespreekbaar maken zeker nodig. 

Ja | Ik wil actief zijn, bijv. door stenen er uit en meer groen in de openbare ruimte te plaatsen, half-open

parkeerplaatsen te realiseren en op grote schaal regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. vvv@ooooo.nl 

Ja | Misschien. ppp@gmail.com 
Ja | Ik ben momenteel werkeloos en 58. Wil nog wel een aantal jaren werken voor 3-4 dgn per week. 

Deze nevenfunctie lijkt me wel leuk. gggg@ziggo.nl
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Nee | Dit gedoe, is a
lleen maar bedoelt om geld uit de zakken te kloppen. 

Huizen, auto rijd
en etc...a

lleen maar voor th
e happy few. 

Q8 (DD3): Zou je voor de 
warmtetransitie actief willen 

worden in jouw buurt? Licht je 
antwoord toe. Als je wil, mag je ook 

je e-mail adres achterlaten; hier 
gaan we vertrouwelijk mee om. 

Nee | Ik heb het nu te druk met 2 kleine kinderen werk. Als mijn kinderen 

ouder zouden zijn, zou dat makkelijker kunnen. 

Nee | daarvoor ontbreekt mij regelmatigheid in mijn leven 

Nee | Ik geloof niet zo erg in deze gedwongen transitie. Dat moge duidelijk zijn! 

Nee | Helaas gezien gezondheid momenteel niet mogelijk extra inspanningen te verric
hten 

op welke manier dan ook. Ik wens jullie veel succes.

Ja | Dit is 
een zaak waar iedereen mee te maken krijgt. Het heeft directe invloed op hoe je zelf woont, hoe je 

buurt er uitziet, hoe je leeft en wat je in je portemonnee hebt. Best. b
elangrijk. sss@

outlook.com

Nee | Totaal niet technisch. 

Ja | Ik kan hier wel degelijk bij helpen. Ik werk voor Remeha en zij. Dagdagelijks bezig deze initiatieven te organiseren binnen alle gemeenten in Nl. 

Nee | een grote fake show en vriendjes politiek, Burger is gewoonweg weer 

de dupe van onzinnige doorgedrukte onzin van slechte betuurders. 
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“Geen behoefte om mee te doen aan dit soort groene klimaatonzin. Op de vraag wat iemand 
zijn geslacht is zijn maar 2 antwoorden mogelijk: man of vrouw. Overig bestaat niet.”

Nee | Ik werk en ben alleenstaande 

ouder. Vrije tijd is kostbaar, 

besteed ik aan andere zaken. 

Ja | hhh@
hotmail.com 

Ja | zzz@
gmail.com 

Nee | Er is nog best veel om uit te zoeken in mijn situatie. Pas als ik 
weet hoe het werkt en wat mijn buren gaan doen, weet ik wat er 
uberhaupt mogelijk is. Het is nu nog te onduidelijk.

Nee | Ik ben 76 jaar, dus dat gaat niks worden. 
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Ja | kkk@yahoo.com 
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advies: De ja’s en nee’s zijn eerlijk en beargumenteerd. Leer ervan en 
hup, gáan samen. Begin met de 32 die hun mailadres hiertoe opgaven

Nee | Doe graag mee, maar ben geen kartrekker. 



een soepeler proces

“XX”

Q3 (DD3): Hoe kunnen we het 
beste omgaan met jouw buurt en 

de mensen die daar wonen, als 
we de plannen gaan uitwerken 

en realiseren?

DD3 oogstte 412 suggesties voor aanpak in de buurt

Advies: gebruik de antwoorden als voeding als je de buurt in trekt

toch lief.. 🥰



M’s wenken voor de raad*

* M is lid van de TT
** MKBA: maatschappelijke kosten-batenanalyse

Beste Raadsleden, 
Er is moed voor nodig om duidelijk beleid / leiderschap te tonen. Nederland is goed in “polderen”, maar in een crisissituatie: klimaat/milieu/energietransitie/pandemie, is polderen absoluut 
onvoldoende. Op elk niveau moet de verantwoordelijkheid genomen worden: 

1. verschaf overzichtelijke (inhoudelijke) informatie, incl. MKBA**
2. Wees helder over je uitgangspunten en kaders
3. Goed proces van communicatie (via pers, andere kanalen, voorlichtingsbijeenkomsten, in het onderwijs, in de kunst, in de wijken)
4. Geef tussenresultaten, ook als ze nog niet behaald zijn en vier de positieve mijlpalen
5. Benader elke bewoner met een persoonlijke brief (papier en digitaal): “niet meedoen is geen optie”
6. Ontzorg, help met kostenplaatje, inhoudelijke opties, lening, uitvoering
7. Gebruik de instellingen en organisaties die ervaring hebben met het bereiken van inwoners
8. Zorg voor een betrouwbare selectie van (regionale) uitvoerders

een soepeler proces

(in de conceptversie stond hier Tilburgse Ans, maar ze moest weg)
“Brede én diepgaande voorlichting over alle aspecten van de energietransitie. In dialoog blijven met de 

bevolking om knelpunten te verhelpen (echte hulp bieden). Het belang blijven benadrukken.”



Reflecties TT op inhoud & proces

(score : -3) “Onzin. Als je de vraag niet snapt geef dan geen antwoord”



De TT is ongeduldig, heeft haast en de veranderingen gaan snel
We halen de benodigde snelheid niet in onze gemeente. Als pandemieën echt samenhangen met klimaatwijziging is er nóg een urgentie bij. De randvoorwaarden zijn hard, maar bijv de 

Amercentrale levert véel CO2 en verbetering lijkt te lang te gaan duren

Advies: zet tandjes bij, Tilburg. Update je plannen en outlooks vaker dan vijfjaarlijks, zeker in het begin. Communiceer massaal en schakel de hele gemeenschap in. 
Communiceer trouwens niet dat het om aard- of biogas gaat, het is CO2-reductie. Transitiecommunicatie is een slag zwaarder dan je gewend bent. Werk aan een 

vertrouwensband, niet vanuit partijpolitiek. Operationaliseer breed, ook met unusual suspects, organiseer tegenkracht en omdenken en werk met een brede 
aansturing. Raad en College, laat zien dat u de inwoners gezien heeft. Ze hebben dan eerder vrede met uw besluit, ook als het niet hun eigen keuze is

Deel van de Tilburgers zoekt definitieve oplossing, zoals aardgas was
Ze willen door de bomen het bos kunnen zien en pleiten bijvoorbeeld voor één, door wetenschap nationaal opgelegd warmtesysteem

Advies: vertel dat het verlangen naar in-één-keer-goed nu niet honoreerbaar is. De warmtevoorziening moet door een tijd van variatie en selectie heen. Ook 
aardgas bleek een transitiebrandstof (wisten NL wel, begin ‘60). Er zijn nu zat oplossingen om de CO2 tegen redelijke kosten te verminderen. Tegelijkertijd gaan 
technische ontwikkelingen snel. Reflecteer dus met elkaar (online?) terwíjl we doen. Houd de energie-efficiency van elektriciteitsopwekking goed in de gaten met 

een open blik voor de nieuwste technieken. Richt een online dashboard in met Udenhoutse, Biezenmortelse, Berkel-Enschotse en Tilburg-stadse vorderingen

Schreeuwend tekort aan mensen die het kunnen doen
Als het over arbeid gaat, hebben we post-Coronaal zowat overal tekort aan. Brabant krimpt als de immigratie (zoals tijdens Corona) wegvalt. Dat wordt een ding als we eigen 

ondernemingen een flinke rol in deze transitie geven. Anderzijds, we hebben zoiets vaker gedaan: 130 jaar terug met de elektrificatie. Toen liep NL óok achter trouwens J

Advies: investeer met opleidingen en werkgevers in vaklui. School om. Breng in kaart welke landen een fase achterlopen op ons en lok arbeidskrachten als een 
mobiele brigade hierheen. Leg hen een tijd in de watten. Laat zeker niet alles over aan marktwerking

reflecties TT op inhoud & proces

“Mensen kunnen met goede info en eventueel ondersteuning heel goed zelf die keuze maken en dat geeft direct draagvlak”

Verantwoording bij eigen initiatief
Tilburgers willen deels zelf bepalen welke oplossing het wordt in eigen huis of straat. Bij eigen initiatief wil 60% een of andere verantwoording zien

Advies: leg verantwoording af 1) via Bouwbesluit en NEN-standaarden, 2) via de eis van een juridische entiteit en 3) via aansluiten bij bestaande structuren:
vraag heldere juridische entiteit met aansprakelijkheidsafspraken en hang die op aan gangbare juridische verplichtingen: administratie op orde, 
onderhoudsverplichting, dataveiligheid. Voor een energiecollectief is een VVE geen gekke constructie. Ook de VOF en Coöperatie werken goed



F’s* stappenplan voor geleidelijk & doeltreffend van het gas af

Begin nu met stappen en krijg zo steeds geld terug op de energierekening. Herinvesteer dat, met als doel de woning comfortabel te maken door te isoleren en steeds 
minder gas te stoken en vervolgens met zonnepanelen en infraroodpanelen op een betaalbare wijze over te gaan naar duurzaam verwarmen. Niet wachten tot 
warmtenetten zijn aangelegd!!

• Dak isoleren is in de zomer en de winter zeer interessant
• Glas vervangen door HR++, of gebruik HR ++ achterzet-glas, zie www.klimaatklussers.nl
• Dubbel glas of zelfs HR++ glas is nog altijd slecht isolerend, dus gebruik daarnaast dikke gordijnen, luiken, isolerende plisségordijnen, zonwerende 

buitenjaloezieën, etc.
• Muren isoleren: buitengevelisolatie, spouwisolatie, desnoods isoleren aan de binnenzijde
• Vloer isoleren
• Zonnepanelen, mag ook eerder in het proces
• Infraroodpanelen in kamers die incidenteel gebruikt worden. Vooral in voor-en naseizoen goede vervanging van cv. Direct salderen.
• Warmtepomp-airco in het voor een naseizoen, maar ook voor de kwakkelwinters
• Warmtepompboiler voor het warme water
• Hybride warmtepomp
• Inductiekoken

Het stappenplan werkt verbazingwekkend goed, blijkt. Het kan beginnen met een gratis advies en een voucher waarmee de eerste stappen gezet worden. De voucher 
heeft beperkte houdbaarheid. De hoogte hangt af van energielabel, inkomen en bouwjaar woning. Advies komt vanuit Energiefabriek013, eventueel met begeleiding
van de werkzaamheden. Actieve inzet van Bouwtoezicht als het gaat om isolatiewerkzaamheden aan de buitenzijde.

“Gedetailleerde opties en prijzen van de opties. virtuele evenementen online 
zullen op dit moment waarschijnlijk de beste manier zijn”

* F zit in de TT

reflecties TT op inhoud & proces

http://www.klimaatklussers.nl/


TT is ambitieus op inhoud
Heel ambitieus en dat komt overeen met een aardig deel (niet alle hoor) van de anderhalf duizend Tilburgers die de DD’s beantwoordden

Advies: Infraroodpanelen verdienen meer aandacht dan ze nu krijgen. Warmtewinning uit rioolwater – zomer en winter 37 graden – verdient volwassen aandacht. Veiligheid en energiestorage zijn 
onderbelicht. Het is vervelend dat de bouw commerciële tarieven rekent voor erkenning milieuscores van producten. Teveel start-ups blijven daardoor buiten beeld. Tilburgse gemeenschappen als 

launching custumor lijken interessant. Tilburg wordt dan niet voor het eerst technisch excellent. Buiten de stadsverwarmingsnetten drukt een combi van pv-panelen en warmtepomp de 
verwarmingskosten enorm; bij stadsverwarming is een warmtepomp technisch gezien juist niet verstandig. Staat Tilburg er wel bij stil dat er nog zóveel daken beschikbaar zijn?

reflecties TT op inhoud & proces

TT is niet gerust op haar plek in de governance
Bij transities komen overheid en burgerij (grappig woord) soms tegenover elkaar. Vertrouwensbanden zijn dan cruciaal om op terug te vallen. Interpreteren we de digitale dialogen, dan heeft de 

gemeente hier een achterstandje weg te werken. Tilburgers lijken daartoe bereid, maar onder voorwaarden. Beste raadsleden, we stopten veel tijd in dit advies. Verpruts onze prille relatie niet. Wat 
ons betreft zetten we haar door, komende jaren. U memoreerde in maart (of feb?) dat participatie in ons land geen beste track record heeft. U haalde daarbij de gebiedsontwikkeling aan als 

voorbeeld, maar ook bij de warmtetransitie is de TT niet gerust op hoe de hazen gaan lopen. De overheid is terug op grote dossiers gelukkig, maar ze is nu partij tussen de partijen. Burgers zijn alles 
welbeschouwd daarbij de belangrijkste. Wie leidt de warmtetransitie? Wij, actieve Tilburgers? De bedrijven? U, de Raad? Den Haag? Brussel? Het antwoord zit ergens tussenin. Het is een netwerk met 

op gemeenteniveau een gestaag verschuivende verhouding tussen raad en actieve burgers. Een netwerk dat wat laat in conditie komt voor transformatie. U kunt het niet alleen. Wij ook niet.

Advies: werk komende jaren aan een groeiend vertrouwen tussen actieve inwoners, de TilburgerTafel, de deelnemers aan de DD’s, regionale ondernemingen, kennisleveranciers en de gemeente zelf. 
Bereid u voor als u de wijk in gaat: wees helder waarover Tilburgers kunnen meepraten en waarover niet. Laat zien dat u de ideeën kent die coöperaties, de TT en DD’s gaven. Schets het aandeel van 

huisbezitters in de CO2-reductie tov grotere vervuilers om hen heen. Start Tafels voor bedrijven, scholen en instellingen. Jaarlijks met elkaar in conclaaf is een mooi vervolg op dit project

Voorlopers
Er komen in sneltreinvaart nieuwe technieken beschikbaar. Tilburgers die zo’n innovatie oppakken, lopen hoger risico op falen. 
De TT herinnert zich nog een niet-uitontwikkelde windturbine, tweede helft jaren ’80. Het resulteerde nét niet in faillissement

Advies: Besteed aandacht aan de kwetsbaarheid van koplopers die met nieuwe technieken in de wind staan. Net als andere partners hebben actieve inwoners deskundige ondersteuning nodig en een 
off- en online ontmoetingsplek. Stel een expertgroep gemengd samen. Stel kleine startbudgetten voor wijken beschikbaar, dan hoeven we niet voor elke kop koffie met Udenhoutse Broeder via het 

stadhuis. We willen kijken of een online forum voor actieve burgers werkt in Tilburg. Het moet gemodereerd worden met budget voor langere periode

“Een groot concern zal meestal aan aanbestedings traject winnen. Een lokale leverancier kan een mooi idee/product 
hebben en de gemente kan een belangrijke rol spelen om dergelijke ideeen/producten van de frond te krijgen” 



reflecties TT op inhoud & proces

“Als het ook maar enigszins kan moet er maatwerk geleverd worden. Wat voor mijn buren werkt (een 
appartementsblok van 15 jaar oud), hoeft niet voor mij te werken (jaren 30 woning)”

H’s* online ontmoetingsplek

* H begeleidde met E de TT

Advies: in tijden van transitie komen bewoners soms tegenover de overheid te staan. Houd een online 
ontmoetingsplek voor actieve inwoners in de lucht, vergelijkbaar met de proefversie.

niet gekoppeld aan de overheid. onafhankelijk gemodereerd 

Als proef: online ontmoetingsplek voor TT-ers
Sinds 23 juni 2021. Voor ieder een persoonlijke pagina, ruimte voor blogs, foto’s, video’s, events, artikelen en 

rapporten. Een deel van de TT-ers werd actief hierop. Techniek kreeg meer aandacht dan proces. Toegang was op 
uitnodiging. Site werd onafhankelijk gemodereerd



“nee geen wijkaanpak. ligt weer heel de wijk open”

“Ja, wijkaanpak. Her is een groot verschil of je woont in een wijk met veel oude woningen of in een nieuwbouwwijk. Daar dient aanpak op afgestemd te worden”

25 aug 2021: 344 Tilburgers gaven hun mailadres aan de gemeente 

voor verdere communicatie over de warmtetransitie.

Maar liefst veertig staan op de reservelijst voor de TilburgerTafel



Waarop vroeg de gemeente advies van de inwoners?
Op te leveren resultaat zoals genoemd in aanbesteding gemeente Tilburg, 9 maart 2021

1. Wat? De inkleuring van de alternatieven voor aardgas
Op basis van de expertmeeting is een richtinggevend kader ontstaan. Dit is nog niet 
definitief. Het burgerberaad toetst dit kader. 

2. Wanneer starten en waar? Waarmee moet rekening gehouden worden bij start in een 
bepaalde wijk?

3. Investeringsvraagstuk
Wat vindt het burgerberaad van de kostenverdeling?

4. Hoe? Communicatie en participatie.
Hoe willen inwoners en ondernemers in deze stad worden geïnformeerd; op welke 
manier willen zij worden betrokkenen? Wat is belangrijk voor een zo groot mogelijk 
draagvlak? Wat is het advies bij het betrekken van wijken en buurten?

5. Raadpleging van de stad. Wat is hieruit gekomen en waar wil het burgerberaad 
eventueel aanvullend nog advies op uitbrengen?

Lokale bedrijven? “Ja. Goed voor de economie. Vanwege kortere reisafstand ook milieubewuster. Maar: als er buiten de 
gemeente een aanbieder is die kwalitatief veel beter is dan daarvoor kiezen. Of inhuren om lokale leveranciers te trainen“

groenig is 
gedaan



Bijlage: alle vragen van DD1, DD2 en DD3

De veertien vragen van DD2
De negen vragen van DD1

De acht vragen van DD3

tussenresultaat DD3/Q4 

(n=98)

tussenresultaat DD3/Q5 

(n=95)

eindresultaat DD3/Q8 

(n=83)

“Hoe verkoop je het feit dat onze elektriciteit in Groningen nu uit kolen komt?”



“Suggesties voor toekomstige dialogen? Plaatsing antenne voor een 
zendamateur..wat je op allerlei (schofterige) manieren wordt verboden.”

”Ik was bij de wijkbijeenkomst over een COA. Alles stond al vast. 
Soms lijkt het alsof wij er voor Den Haag zijn, in plaats van Den Haag voor ons.”

“ik vind dat de gemeente veel meer van dit soort dialogen moeten houden.”

Dit was het advies Warmtevisie van de TilburgerTafel
meê leunend op duizenden reacties ingetypt door 1514 unieke bewoners


