Leidse Energietransitie Wijkgesprekken
Op 23 september jl. organiseerde de
gemeente een wijkgesprek in het
kader van de Leidse energietransitie
voor de Profburgwijk in de Tuin van
de Smid. Naast de werkgroep
Duurzaam en Participatie
Energietransitie Profburgwijk (PEP)
was er grote belangstelling uit de
wijk. De opzet en de sfeer was goed
en het was positief te zien dat veel
meer mensen in onze wijk betrokken
zijn bij de energietransitie.
Verslag van dit overleg is te vinden
opL
https://magazine-on-the-spot.nl/leiden/wijkgesprekken-tvw/profburgwijk.
Doel van dit gesprek was om de wijk te informeren over de visie van de gemeente
hoe het de energie transitie wil uitvoeren en hierover in gesprek gaan met de wijk.
Het is nog maar de start van het participatieoverleg. Er werd ingegaan op welke
manier en op welke termijn de huizen in de wijk van het gas af zullen gaan. De
gemeente wil een warmtenet beschikbaar maken voor de wijk, voornamelijk
gevoed door restwarmte uit Rotterdam via Warmtelinq+ en (nieuwe)
geothermiebronnen. De verwachting is dat de Profburgwijk pas na 2035 aan de
beurt zal zijn.
De plannen voor Leiden worden beschreven in het concept rapport ‘Leidse
Transitievisie Warmte 2021-2026’ dat op basis van terugkoppeling uit de wijken
definitief begin volgend jaar wordt vastgelegd. De concept ‘Transitievisie Warmte’
en de instructie voor het indienen van een inspraakreactie is hier te vinden. De
inspraak loopt tot 25 november. De PEP werkgroep zal een reactie indienen op
basis van de achterliggende onderzoeken en onze kennis van de wijk maar de
inspraak is open voor iedere wijkgenoot. Zonder op onze reactie vooruit te lopen
zijn er wel vragen: in hoe verre heeft het stoppen van de gemeente Rotterdam
met de Warmtelinq+ naar Leiden invloed op deze visie? Is een warmtenet echt de
beste oplossing voor onze wijk? En hoe kunnen wij de omschakeling van onze wijk
naar een duurzamere oplossing versnellen?
De Profburgwijk staat niet als eerste op de lijst van de gemeente om
omgeschakeld te worden. Dat geeft ons als wijk de mogelijkheid te leren van
andere wijken en andere (proef)gemeenten. De PEP werkgroep heeft het
voornemen om het gesprek hierover in de wijk te versterken om zo met de
gemeente een oplossing te kunnen zoeken die het beste bij de wijk past en het
meest kostenefficiënt en betrouwbaar is. Onafhankelijk van de te ontwikkelen
transitievisie kan er ook nu al in de wijk actie worden ondernomen. Isoleren van
woningen en plaatsen van zonnepanelen is sowieso gewenst, zo bleek uit het
wijkgesprek. Op https://www.energiekleiden.nl/energiecoaches kunt u een
energiecoach boeken voor een gratis advies voor uw woning. Ook kunt u tijdens

kantooruren al uw vragen telefonisch voorleggen aan het energieloket van de
gemeente (tel. 072-7433956, website www.duurzaambouwloket.nl).
Voor meer informatie kunt u terecht bij de wijkambassadeurs via
profburgwijk@gagoed.nl of duurzaamprofburgwijk@gmail.com.

