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Onze route naar een aardgasvrij Veldhoven
In 2050 geen aardgas meer gebruiken: daar gaan we voor in Veldhoven! We willen alle gebouwen in 
Veldhoven dan duurzaam verwarmen. Dat is beter voor het klimaat en u woont dan comfortabeler en 
gezonder. Aan deze warmtetransitie werken we samen! Hoe we dit de komende jaren doen, staat  
in de Transitievisie Warmte. Op deze pagina leest u de belangrijkste punten uit deze visie (links) 
en wat u zelf kunt doen (rechts). We richten ons nu op 2030. Maar: we werken de visie 
elke vijf jaar bij. Zodat we vernieuwingen en ervaringen meenemen richting 2050.

Dit kunt u zelf doen
U kunt al veel doen om uw woning voor te bereiden op aardgasvrij. 
Isoleren is vaak de eerste en belangrijkste stap. Is uw cv aan vervanging 
toe? Denk dan aan een (hybride) warmtepomp. U hoeft dit niet alleen te 
doen: de adviseurs van Veldhoven Duurzaam helpen u graag op weg. 
Ook kunt u meedoen aan projecten en activiteiten die de gemeente de 
komende jaren organiseert. Er zijn al verschillende subsidies en leningen 
om uw duurzame stappen te betalen. Kijk voor meer informatie, links 
en tips op: 

www.veldhoven.nl/wonen-zonder-aardgas
www.regionaalenergieloket.nl/veldhoven

Dit vinden we belangrijk
Natuurlijk: het halen van de doelstellingen in 2030 en 2050 is 
belangrijk. Maar de manier waarop is dat ook! Daarom letten we 
als gemeente extra op:
•  betaalbaarheid van de warmtetransitie voor inwoners, bedrijven 

en gebouweigenaren
•  voldoende draagvlak in onze samenleving voor verduurzaming
•  concrete en uitvoerbare oplossingen die nu en in de toekomst 

goed werken
•  duidelijkheid naar inwoners, bedrijven en gebouweigenaren 

over wat ze kunnen doen
•  een eerlijke verdeling van de lusten én van de lasten
•  mogelijkheden voor iedereen om in eigen tempo mee te doen
•  kansen om méér te doen dan alleen de warmtetransitie, zoals 

het vergroenen van wijken en het verbeteren van woningen

We doen het samen
De overgang naar aardgasvrij kunnen we als gemeente niet alleen 
uitvoeren. We hebben iedereen nodig. Denk aan de woningbouw
corporaties, de adviseurs van Veldhoven Duurzaam, buurtwerkers, 
installateurs en gebouweigenaren. Als gemeente zorgen we ervoor dat 
zij goed samenwerken. We hebben extra aandacht voor het betrekken 
van inwoners, zodat zij thuis duurzame stappen kunnen zetten.  

Stap-voor-stap
In Veldhoven gebruiken we stapvoorstap minder aardgas. 
Als gemeente helpen we bewoners en gebouweigenaren om in  
actie te komen, als zij daar klaar voor zijn. Voor 2030 gaan onze 
wijken dus niet volledig van het aardgas af.

Gemeentebreed en gebiedsgericht
We willen alle inwoners helpen bij het verduurzamen van hun huis.
Zo kan iedereen advies krijgen bij het Veldhovens Energieloket. 
En stimuleren we collectieve inkoopacties van bijvoorbeeld zonne   
panelen. Dat zijn gemeentebrede activiteiten. Daarnaast gaan we in 
d’Ekker, De Polders en ‘t Look samen met bewoners woningen verduur  
zamen. Wat we daar leren, gebruiken we ook in andere wijken.

Verschillende doelgroepen
Niet iedereen kan makkelijk meedoen aan de warmte transitie. 
Daarom hebben we extra aandacht voor bijvoorbeeld ouderen en 
mensen met een kleine beurs. Inwoners die juist voorop lopen, 
betrekken we als ambassadeurs.

Techniek
Tot 2030 gebruiken we technieken die nu beschikbaar en betaal baar 
zijn. We geven prioriteit aan het isoleren van woningen en 
gebouwen. Daarnaast zetten we in op het gebruik van warmte
pompen. Er komt voor 2030 geen warmtenet in Veldhoven. 
We onderzoeken deze mogelijkheid voor na 2030.
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