
Hé gemeente, 

Wil jij aardgasvrij-ready 
leuk maken voor bewoners? 
HIER begint het: bewonersspel dat zorgt voor buurtinitiatief in de warmtetransitie



We staan voor een flinke opgave: in 2050 moeten alle huizen aardgasvrij 
zijn. Als gemeente is het combineren van de Regionale Energiestrategie, 
Transitievisie Warmte en de wijkaanpak een ingewikkeld schaakspel. En 
dan heb je ook nog de belangrijke taak om bewoners bij de planvorming te 
betrekken. 

In contact komen met bewoners kan lastig zijn. Hoe zorg je ervoor dat ze voor-
kennis hebben over wonen zonder aardgas? En bovenal: hoe zorg je dat ze 
enthousiast zijn om constructief mee te denken? 

Participatie: hoe dan? 

Herken je deze uitdagingen? 
 
Je wilt:  

met bewoners in gesprek maar je weet niet hoe je daarmee moet beginnen.
 
dat bewoners weten wat wonen zonder aardgas voor hen betekent en wat 
hun rol in de transitie is. Maar wat kun je ze nu al vertellen? 

in contact komen met actieve bewoners die de buurt willen 
vertegenwoordigen. Wacht je op toenadering of zet je zelf de eerste stap?  

dat bewoners op eigen initiatief alvast de eerste voorbereidende stappen 
naar aardgasvrij-ready zetten. Hoe krijg je ze in beweging?
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HIER ontzorgt

Aantal 
inwoners

HIER biedt ondersteuning met een 
bijzondere tool: bewonersspel HIER 
begint het.
 
Een laagdrempelig spel dat je met 
een buurt kunt spelen. Het spel 
informeert bewoners over wat 
wonen zonder aardgas voor hen 
betekent, en motiveert en activeert 
ze om met het onderwerp aan de 
slag te gaan. 

De bewoners vormen een buurtteam 
en organiseren samen een 
Buurtborrel, waar ze met elkaar 
spreken over mogelijke 
oplossingen en praktische eerste 
stappen. De gemeente is hier ook 
van harte welkom. Bewoners die het 
spel spelen en afronden, ontvangen 
een cadeaukaart t.w.v. €20,-.

 
Zonder HIER klimaatabonnement: € 5.000,-
 
HIER klimaatabonnementhouders: € 1.500,-*

maken op een leuke manier   
kennis met wonen zonder aardgas;

vormen een buurtinitiatief;

en zetten samen de eerste 
stappen naar aardgasvrij-ready.

 

komen in gesprek met de buurt; 

krijgen beeld van zorgen en 
wensen van bewoners; 

en helpen actieve bewoners
(groepen) een rol in de wijkaanpak 
te spelen.

Wat levert het op?  
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Bewoners:

Gemeenten:
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Kosten *Met het HIER klimaatabonnement krijg je 
toegang tot praktische kant-en-klare 
producten waarmee je direct aan de slag 
kunt met bewonerscommunicatie over 
wonen zonder aardgas. 

www.hierklimaatabonnement.nl 

“Door HIER begint het konden wij op laagdrempelige manier het 

gesprek over aardgasvrij wonen aangaan. Het gaf ons de juiste tools 

om samen met enthousiaste inwoners op te trekken.”

-  E l i n e  K o o p m a n ,  g e m e e n t e  N i e u w k o o p



Meer informatie? 

Kijk op www.hierbeginthet.nu of 
neem contact op met Sanne Dietz: 
 

E: sanne@hier.nu
T: 030 7116901 

Over HIER

HIER is een stichting die mensen in 
beweging brengt om iets te doen aan 
het klimaatprobleem. Dat doen we 
door praktisch te helpen, op de plek 
waar je altijd bent: HIER. Of je nu in 
huis aan de slag wil, met de buurt zelf 
energie gaat opwekken of de 
CO2-uitstoot op het werk wil 
verminderen. 

Ga naar www.hier.nu om meer te 
weten over wat HIER doet.

HIER begint het is een initiatief van HIER.
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