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Inleiding 

Het is nu tijd uw inwoners te betrekken!  
Hoe ver is uw gemeente met concrete plannen voor het overstappen op andere 
energiebronnen? Waarschijnlijk zit u middenin de planvorming. Wellicht hebt u al een wijk op 
het oog die aardgasloos wordt. Mogelijk hebt u een concreet tijdspad voor ogen of bent u juist 
nog bezig met een analyse over de wijze waarop u deze transitie gaat aanpakken?  
 
Bijna geen enkele gemeente heeft de plannen voor de overstap naar aardgasloos wonen al 
helemaal rond. En veel gemeenten vinden het om die reden nog te vroeg om al met inwoners 
in gesprek te gaan. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het nog niet hebben van alle 
antwoorden op de vragen over het transitieproces, een zwak punt is bij het vroegtijdig 
communiceren met inwoners. Het tegendeel is waar! 
 
Het is belangrijk om uw inwoners zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen en te betrekken 
bij de overgang naar aardgasloos wonen, om de volgende redenen:  

1. Als inwoners al vanaf het begin kunnen meedenken, voorkomt u dat u hen voor een 
voldongen feit stelt. Want wat betekent aardgasloos wonen voor investeringen die zij 
op dit moment maken? Huiseigenaren, VVE’s en huurders investeren nu al in hun 
woning, bijvoorbeeld door een verbouwing van de keuken, een uitbouw, een nieuwe 
cv-ketel of zonnepanelen. Het is zaak hen nu al te informeren, om te voorkomen dat 
zij investeringen doen die achteraf niet nodig blijken te zijn. 
 

2. De inwoners voelen zich serieus genomen en zullen zich betrokken gaan voelen bij de 
energietransitie. Hierdoor zijn de inwoners veel eerder geneigd een actieve rol op zich 
te gaan nemen. In dit samenwerkingsproces bij het beantwoorden van vragen over de 
energietransitie in uw gemeente, zult u de inwoners vóór het transitieproces weten te 
winnen. 
 

3. De bewoners zullen gewend raken aan berichten over aardgasloos wonen. Het draagt 
eraan bij dat inwoners nu alvast warm gaan lopen voor de overgang naar aardgasloos 
wonen. VanGasLos zal niet langer een nieuw onderwerp zijn. Men gaat accepteren, 
dat wonen zonder aardgas ook voor hen actueel gaat worden1. 
 

Het VanGasLos Festival  
In dit voorstel presenteren we u een methode om uw inwoners nu al, en op een 
laagdrempelige manier te betrekken bij het debat over de transitie naar aardgasloos wonen, 
het VanGasLos Festval.  
 
 
 

                                                      
1 Waaij Innovatieve Partners concludeerde in haar onderzoek: begin zo snel mogelijk met communiceren en sluit aan bij wat 

inwoners belangrijk vinden. Uit ‘Van Gas Los vanuit het narratief van de burger’, een onderzoek in opdracht van 
Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland. Juli 2017.  
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Achtergrond 
Volgens het Energie-akkoord 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Op dit 
moment is 98% van alle woningen nog op het aardgas aangesloten.  
 
In de aankomende 30 jaar gaan al deze zeven miljoen huishoudens in Nederland van aardgas los. 
De verwarming van huizen, koken en warm water zullen van andere energiebronnen moeten 
komen. Dat betekent dat er vanaf heden 19.000 bestaande woningen per maand van het gas af 
moeten. Vanaf nu!  
Voor een middelgrote stad als Leiden betekent dit dat zij ruim 1.500 per woningen per jaar van het 
gas af moeten halen. Indien een dergelijke gemeente echter ambitieuzere doelstellingen heeft door 
bijvoorbeeld in 2035 al aardgasloos te willen zijn, zal dat betekenen dat bijna 3.000 woningen per 
jaar van gas los gaan. 
Hoeveel woningen zijn dat in uw gemeente? Hoe betrekt u uw inwoners bij deze overgang? 
 
Ruim 30 gemeenten tekenden de Green Deal Aardgasvrije Wijken en willen op korte termijn aan 
de slag met de selectie van wijken. Maar het grootste deel van de inwoners weet nog van niets! En 
als ze het weten zitten ze vol met vragen: Hoe ga ik dan mijn huis verwarmen? Is dat ingewikkeld? 
Wat kost dat? Hoe ga ik koken? Koken op inductie, hoe doe je dat eigenlijk? Wat kan ik zelf doen? 
Welke subsidies zijn er? Warmtepompen, veroorzaken die geluidoverlast? Welke plannen heeft 
mijn gemeente of mijn corporatie eigenlijk? 
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Het VanGasLos Festival voor uw gemeente 
Het VanGasLos Festival gaat verder dan ‘de informatieavond’ voor burgers. Het betrekt uw 
inwoners op een leuke en actieve manier bij de overgang naar aardgasloos wonen. De 
boodschap is: ‘Van gas los’ komt eraan en biedt nieuwe mogelijkheden!  
We organiseren workshops inductie koken, presentaties over innovatieve technische 
mogelijkheden, zoals moderne verwarmingstechnieken, en men krijgt informatie over de 
stappen naar aardgasloos wonen. Én natuurlijk is er voor uw gemeente alle ruimte om de 
eigen plannen te presenteren en met inwoners in gesprek te gaan. 
 
In deze paragraaf leest u over de doelstellingen van het VanGasLos Festival, de resultaten die 
het festival uw gemeente brengt en de wijze waarop wij het Festival op maat inrichten voor 
uw gemeente. 
 

De doelstellingen van het VanGasLos Festival: 
1. De gemeente betrekt inwoners bij het gesprek over de gemeentelijke plannen 

Het festival geeft u de mogelijkheid om met uw inwoners in gesprek te gaan over het 
transitieproces in de gemeente. U geeft hiermee aan de ideeën en initiatieven van de 
inwoners serieus te nemen.  

 
2. De gemeente informeert de inwoners over de energietransitie in de gemeente 

Als gemeente deelt u op het festival de laatste informatie over de plaatselijke 
energietransitie met uw bewoners delen. U betrekt hen bij de impact die dit heeft op 
hun woningen en woonomgeving. 

 
3. Inwoners krijgen antwoord op concrete vragen over hun woonsituatie 

Uit ervaring weten we, dat mensen met concrete vragen zitten: Wat betekent de 
overgang naar aardgasloos voor mijn woning? Welke alternatieven zijn er? Wat gaat dat 
kosten? Welke financiële regelingen zijn er? Het festival geeft antwoorden op deze 
vragen. 

 

Het VanGasLos Festival heeft voor uw gemeente de volgende resultaten: 
1. De inwoners gaan meedenken en meewerken aan oplossingen voor uw gemeente 

De inwoners zullen dit transitieproces als een gezamenlijke opgave zien en willen 
meewerken aan de doelstellingen voor uw gemeente. 

 
2. U heeft uw inwoners tijdig geïnformeerd en voorkomt daarmee overbodige uitgaven in 

hun woning 
Door uw bewoners op tijd te informeren doen zij geen uitgaven aan hun woning die zij 
niet hadden gedaan als zij op de hoogte waren geweest van de veranderingen die eraan 
zitten te komen. De gemeente voorkomt onnodig boze inwoners. 

 
3. De inwoners hebben een positiever beeld over de gemeente 

De inwoners voelen zich serieus genomen in het voor hen belangrijke en ingrijpende 
transitieproces. Ze voelen zich gehoord en zullen daardoor positiever zijn over uw 
gemeente. 
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Op maat voor uw gemeente 
Het concept voor het VanGasLos Festival ligt klaar. Veel partners, zoals Nuon, Alliander en 
installatiebedrijven, hebben aangegeven dat ze opnieuw willen meewerken. Ook andere 
partijen zoals Stedin en Eneco hebben interesse. Uiteraard maken we in overleg met u een 
programma op maat. Een programma dat aansluit bij uw lokale situatie, in samenwerking met 
lokale en regionale partners.  
 
Wij adviseren u om in de organisatie van het VanGasLos Festival samen te werken met de 
lokale energiecoöperatie. U kunt hen bijvoorbeeld een rol geven in de opzet van het 
programma en het betrekken van inwoners bij het festival (wellicht tegen een vergoeding voor 
gewerkte uren). Wij adviseren tevens de woningcorporatie(s) te betrekken, zodat zij met de 
huurders in gesprek kunnen gaan over de overgang naar gasloos wonen. 
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Programma VanGasLos Festival  
Hieronder vindt u de hoofdpunten van het VanGasLos Festival. De focus ligt op bestaande 
eengezinswoningen. Uiteraard kunnen we dit aanpassen voor nieuwbouwwijken of een focus 
op VvE’s of huurwoningen. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Interactieve informatiemarkt 
Op de informatiemarkt krijgen bewoners antwoorden op drie soorten vragen: 
a. Welke verwarmingsmogelijkheden zijn er om mijn huis te verwarmen zonder gas? 
b. Wat betekent dat voor mij en mijn woning? Technisch, praktisch, financieel? 
c. Wat zijn de plannen van de gemeente of woningcorporatie? Wat, wanneer, waarom en 

waar? 
 
De volgende partijen geven informatie en voorbeelden. Deze kunnen we uiteraard in overleg 
met u passend maken voor uw situatie. Wij vragen alle partijen om een festival-aanbod te 
doen, waarmee bezoekers direct in actie kunnen komen of voordeel kunnen krijgen.  
 

 De gemeente: informatie over plannen voor de overgang naar aardgasloos wonen. 
Wanneer is welke wijk aan de beurt? Welk warmtesysteem komt er in plaats van aardgas? 
Waarom? Wat betekent dat voor uw woning? Financiële regelingen voor eigenaren die de 
woning aardgasloos willen maken? Indien gewenst: wat doet de gemeente verder aan 
duurzaamheid? 

 

 Energie- of bouwkundig adviseurs, die huiseigenaren kunnen begeleiden tijdens en 
adviseren over het proces naar een aardgasloze woning. 

 

 Installateurs van: warmtepompen, houtpelletkachels en andere manieren om woningen 
te verwarmen zonder gas (zoals bijvoorbeeld vloerverwarming, infraroodpanelen) en 
zonnepanelen. In overleg met de gemeente nodigen we ook installateurs die VvE’s 
ondersteunen uit. 

 

 Bouwbedrijven die zorgen voor isolatie, radiatorfolie en/of dubbel glas. 
 

 Woningcorporatie(s) en/of huurdersorganisatie: Welke plannen heeft de corporatie. Wat 
betekent dat voor huurders? Wat kan je nu al zelf doen als huurder? Hoe kan je je wensen 
kenbaar maken? 

 

Het programma van het VanGasLos Festival kent drie pijlers: 
1. Interactieve informatiemarkt, met bij iedere stand een handelingsperspectief voor de inwoner. 

Dit betekent dat iedere bewoners de stand verlaat met een concrete mogelijkheid tot 
handelen. 

2. Kookworkshops 
3. Presentaties en films 
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 Lokale energiecoöperatie: welke projecten hebben zij waar inwoners aan kunnen 
deelnemen, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie of woningen verduurzamen? 

 

 Netwerkbedrijven zoals Alliander of Stedin 
 

 Leveranciers van inductiekookplaten en/of pannen  
 

 Indien relevant: (toekomstige) beheerder/ontwikkelaar van een warmtenet en/of 
leverancier van collectieve warmte  

 

 Indien relevant: (toekomstig) warmtebedrijf zoals Nuon of Eneco 
 

2. Koken zonder aardgas 
“Je kunt toch geen lekker kippetje braden zonder gas?” of “Elektrisch koken, dat gaat traag”. 
Dit zijn uitspraken die je wel eens hoort als mensen praten over koken op elektriciteit. Maar 
ze zijn onjuist. Tijdens het VanGasLos Festival kunnen mensen ervaring opdoen met koken op 
inductie, die bovenstaande vooroordelen wegnemen. Een echte kok geeft tips en trucs voor 
inductiekoken. En natuurlijk mag men zelf ook in de pannen roeren. Ervaar de voordelen van 
inductie: snel, veilig en gemakkelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie ook dit filmpje op YouTube voor een inkijkje in de kookworkshops tijdens het VanGasLos 
Festival van het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland, ABCDijkhuis en KaeSign 
(mei 2017). 
 

3. Presentaties, debat en colleges: verdiepingsprogramma 
In een aparte zaal organiseren we een verdiepingsprogramma. Dit doen we speciaal voor de 
meer geïnteresseerde inwoners. Voor hen hebben we een programma met meer 
achtergrondinformatie. Dit zijn films of presentaties over de stappen naar aardgasloos wonen 
of energiecolleges.  
In overleg bieden we gerichte informatie voor specifieke groepen over bepaalde thema’s. We 
organiseren bijvoorbeeld een aparte bijeenkomt voor huurders of bewoners van een bepaalde 
buurt, voor VvE’s met collectieve ketel, of een presentatie over de aanleg van een warmtenet, 
etc. Uiteraard komt ook dit programma in overleg met u tot stand. 

Enkele uitspraken die we hoorden tijdens een inductie kookworkshop: 
Professionele kok: “Inductie is even wennen, maar het is heel mooi beheersbaar. Als je ermee 
bezig bent, gaat het hartstikke goed” 
Deelnemer workshop: “Het is veel gemakkelijker dan ik dacht” 
Deelnemer workshop: “Ik zag dat het sneller op temperatuur is en veel egaler bakt. Bij mijn 
volgende keuken wil ik dit ook!” 
 

https://youtu.be/__PSJDTvxYA
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4. Optioneel 
Bovenstaande pijlers maken deel uit van het VanGasLos Festival. Daarnaast kunnen we op 
verzoek onderstaande programmaonderdelen voor u organiseren. Hier zijn extra kosten aan 
verbonden: 

 Een kookdemonstratie op inductie van een bekende foodblogger, bijvoorbeeld Francesca 
Kookt! We kunnen hiervoor ook een lokaal bekend restaurant uitnodigen. 

 Een prijsvraag met als prijs een inductiepannenset of een kookworkshop in een lokaal 
restaurant 

 Een programma voor kinderen 

 Een optreden van de band Foam met het lied ‘Kom van dat Gas af’. 
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Communicatie over het VanGasLos Festival  
De doelgroep waar het VanGasLos Festival zich in eerste instantie op richt, zal afhankelijk zijn 
van het bereik dat u met het festival wenst. Wilt u het festival voor de inwoners uit de gehele 
gemeente organiseren? Of wilt u zich eerder richten op één wijk? Binnen een wijk of gemeente 
zijn veelal de volgende doelgroepen te onderscheiden:  

Doelgroepen  

Huiseigenaren (particulier woningbezit of verenigd in een VVE) 
Huiseigenaren willen zich bij investeringen op het gebied van warmte kunnen richten op een 
juiste afschrijftermijn van apparatuur en verbouwingen. Het is daarom belangrijk dat de 
gemeente haar inwoners goed informeert over de toekomstige energievoorziening. 
Binnen deze groep huiseigenaren zijn verschillende subdoelgroepen te onderscheiden: 

 Huiseigenaren geïnteresseerd in duurzaamheid: deze groep inwoners zal zeer zeker 
geïnteresseerd zijn in een bezoek aan het VanGasLos festival om zich te laten informeren 
over de laatste stand van zaken met betrekking tot de plannen van de gemeente, de 
laatste stand der techniek en de mogelijkheden om de eigen woning ‘VanGasLos’ te 
maken. 

 Huiseigenaren niet direct geïnteresseerd in duurzaamheid, maar wel in de toekomst van 
hun woning: dit is een groep inwoners die wil weten wat er gaat gebeuren vanuit 
economische en praktische overwegingen, bijvoorbeeld i.v.m. aankoop van een woning, 
verbouwing of vervanging van de cv-ketel.  

Huurders 
Huurders kunnen niet zelf beslissen over maatregelen m.b.t. hun verwarming, maar hebben 
wel instemmingsrecht bij een transitie. Daarnaast heeft het financiële en praktische gevolgen 
voor de huurder als het verwarmingssysteem wijzigt en/of hij (verplicht) gasloos moet gaan 
koken. Ook de huurder kan op dit festival alvast warmlopen voor de overgang naar 
aardgasloos wonen, vertellen wat hij/zij belangrijk vindt, informatie krijgen over de plannen 
van de woningcorporaties, kennismaken met inductie koken, advies over wat de huurder zelf 
kan doen om de energierekening te verlagen.  
 
Een woningcorporatie kan hier alvast werken aan enthousiasme bij huurders, zodat op een 
later moment gemakkelijker instemming voor renovatieplannen wordt verkregen. Wellicht 
kunnen huurders zelfs melden als ze zo snel mogelijk van het gas af willen? 

Communicatieplan en communicatiemiddelen 
Voor het VanGasLos Festival bieden wij een passend communicatieplan voor uw gemeente, 
met een ruime keuze aan communicatiemiddelen. Uiteraard komt dit tot stand in nauw 
overleg en samenwerking met de communicatieafdeling van uw gemeente. 
 
Een actieve rol van inwoners stimuleren we door te communiceren via lokale kanalen. De 
aardgastransitie concreet en behapbaar maken begint bij een zo simpel mogelijke boodschap. 
Dit vraagt om een creatieve insteek waarbij we inspelen op voor de bewoners passende 
communicatie momenten en kanalen. 
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We hebben een ruime keuze aan in te zetten communicatiemiddelen. Deze zijn vormgegeven 
in het format van VanGasLos. Gebruikt u liever uw eigen huisstijl, dan kan dit uiteraard ook. 
Wij zorgen voor de basisteksten voor:  

 Uitnodigende bewonersbrieven, flyers en posters. 

 Socialmedia: waaronder facebook en twitter 

 Website: een VanGasLos website met algemene informatie over de overgang naar 
aardgasloos wonen, met links naar relevante informatie. Een pagina voor uw gemeente 
met informatie over o.a. het programma, deelnemende organisaties, locatie, etc. 
Natuurlijk kunt u daarnaast informatie plaatsen op uw eigen website en daar naar 
verwijzen. 

 Programma en plattegrond van het festival 
 
Bovenstaand aanbod maakt standaard deel uit van dit voorstel. Daarnaast kunnen we op 
verzoek onderstaande communicatiemiddelen voor u inzetten. Hier zijn extra kosten aan 
verbonden. 

 

 Een artikelenserie in de huis-aan-huis krant, en/of artikelen met interviews met van lokale 
betrokkenen. 

 (Lokale) filmpjes 
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Rolverdeling 

Praktische overlegpunten 
In overleg met u bepalen we graag op welke dag en op welk tijdstip het VanGasLos Festival 
het best in uw gemeente georganiseerd kan worden.  

Locatie 
We vragen de gemeente een locatie aan te dragen en aan te bieden. Deze locatie moet 
voldoende groot zijn om een ruim aanbod van interactieve informatiestands te plaatsen. Een 
locatie van minimaal 600 m2, met één of twee subruimtes voor het inrichten van een 
presentatie- of filmzaal, is ideaal. Voor het gebruik van inductiekeukens hebben we voor de 
elektriciteitsvoorziening 3 losse groepen nodig, met in totaal 10kw vermogen. 

Organisatietijd 
Het VGL-Team heeft een voorbereidingstijd van minimaal 6 weken nodig. Bij voorkeur werken 
we met een periode van 8 tot 12 weken. Hierdoor is er ook voldoende tijd voor communicatie 
met uw inwoners en afspraken met lokale partners. 

Taakverdeling tussen uw gemeente en het VGL Team 
In de organisatie in de aanloop naar, tijdens en na afloop van het VanGasLos Festival gaan we 
uit van de volgende taakverdeling tussen uw gemeente en het VanGasLos Team (VGL Team). 
Deze kunnen we uiteraard in overleg aanpassen. 

Het VGL Team 
Het VGL Team bestaat uit Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland (WKZH), 
KaeSign organisatiebureau en ABCDijkhuis, een geolied team. Door onze ervaring met het 
organiseren van VGL Festivals werken we efficiënt en houden we de kosten zo laag mogelijk.  

In de aanloop naar het VGL Festival 

Het VGL team 
 Advies over de vorm en inhoud van de dag. 

 Coördinatie en algemene organisatie  

 Uitnodigen standhouders, sprekers, en andere partijen die een functie hebben op het VGL 
Festival 

 Individueel contact met de standhouders en andere externe partijen 

 Coördinatie en advies communicatie. Op maat gemaakt communicatieplan. Uiteraard in 
onderlinge afstemming met de communicatiemedewerker (s) van de gemeente 

 Bezoek locatie en vastleggen afspraken met de locatie (logistiek, audiovisuele middelen 
en catering, etc.) 

 Schrijven technisch draaiboek productie dag 
 

Gemeente 
 Aanbod locatie (inclusief geluid- en techniek, EHBO, Brandveiligheid etc.) en catering. 

 Inschrijving en registratie en contact met de bewoners. (De uitnodiging, bevestiging, 
reminder, en herinnering.) 

 PR en Communicatie vanuit de gemeente, bijvoorbeeld de website en Facebook-pagina 
van de gemeente. Eindcontrole op en verantwoordelijkheid voor communicatie-uitingen. 

 Regelen bedankjes sprekers, bloemen etc. 
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Lokale energiecoöperatie 
 Meedenken over de inhoud van het festival  

 Afspraken maken met lokale partners zoals installateurs 

 Betrekken van inwoners bij het festival via het eigen netwerk  

 Wellicht het voorbereiden van presentaties en een eigen stand op de markt 

Op de dag zelf 

VGL Team 
 Algehele coördinatie op de productie dag 

 Contact met, en begeleiden van standhouders, sprekers en overige externe partijen. 

 Taakverdeling, instructie en aansturing medewerkers 

 Controle op de naleving van gesloten contracten met leveranciers (locatie, catering et 
cetera) 

 Hosting. Ontvangst van standhouders, sprekers en bezoekers.  

 Op- en afbouw van de bijeenkomst 
 

Gemeente  
 Gastheer. Ontvangst van relaties van de gemeente. Genodigden en bewoners 

 Hosting. Bemensen van de ontvangst- en informatiebalie 
 

Lokale energiecoöperatie 
 Aanwezig op informatiemarkt en/of presentaties geven, ondersteuning bij ontvangst 

bezoekers en praktische zaken. 

Na de dag  

VGL Team 
 Evaluatiegesprek met gemeente 

 Financiële afronding 

 Evaluatie onder bewoners 
 

Gemeente  
Follow up richting de deelnemers en andere voor de gemeente belangrijke partijen. 

 
Aanbod en begroting 
Het VGL-Team bestaat uit het Programmabureau WarmteKoude Zuid-Holland, ABCDijkhuis en 
KaeSign organisatiebureau. Een team mensen dat op elkaar is ingespeeld qua inhoudelijke en 
organisatorische ervaringen. 
 
Het VGL-Team kan u dit op maat gemaakt VanGasLos Festival bieden voor een totaal bedrag 
à € 10.950,- exclusief btw en inclusief reiskosten. Wij gaan uit van een tijdsinvestering van 
ongeveer 200 uur voor ons team. 
 
De gemeente betaalt daarnaast de kosten voor locatie, geluid en techniek, aankleding, 
catering, communicatiemiddelen, inschrijving en registratie en de evaluatie. Houdt u hierbij 
rekening met een extra budget van € 5.000,00 - € 9.000,00. 
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We willen u adviseren om tevens een bedrag van circa € 1.000,00 te reserveren voor 
samenwerking met uw lokale energiecoöperatie voor het vergoeden van de uren van de 
energiecoöperatie.  
 
Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft als doel het terugbrengen van 
aardgasverbruik in de gebouwde omgeving. Daarom biedt zij haar deel van de 
werkzaamheden voor dit VanGasLos Festival kosteloos aan voor gemeenten in de provincie 
Zuid-Holland. Met gemeenten buiten Zuid-Holland overleggen we graag over de 
mogelijkheden. 
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Over de betrokken partijen 
Ervaring met het VanGasLos Festival 
Het VGL Team bestaat uit een evenwichtig team deskundigen op het gebied van de 
energietransitie, Van Gas Los, communicatie en organisatie. Zij organiseerden het VanGasLos 
Festival voor het eerst in mei 2017. Het bleek een ludiek en tegelijk serieus concept om 
inwoners te informeren en enthousiasmeren over de stappen die uw gemeente en 
woningcoöperaties gaan zetten op weg naar aardgasloze wijken en de gevolgen die dit heeft 
voor de eigen woning.  

Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland 

Maya van der Steenhoven en Josefine Rook 
Dit bureau heeft als opdracht: Het terugbrengen van het aardgasverbruik in de gebouwde 
omgeving. Namens het programmabureau werken directeur Maya van der Steenhoven en 
Josefine Rook aan het VGL Team. 

ABCDijkhuis, Carina Dijkhuis 
ABCDijkhuis organiseert energie- en duurzaamheidsprojecten: Met en voor bewoners, in 
opdracht van o.a. gemeenten, corporaties, netwerkbedrijven en non-profit. Eigenaar Carina 
Dijkhuis is Milieukundige. Als projectleider en procesbegeleider organiseert zij 
bewonerscampagnes en bijeenkomsten en begeleidt ze bewonersprocessen, bijvoorbeeld 
richting aardgasloze wijken. 

KaeSign evenementen en congressen, Frederike Meijer 
Frederike is Milieukundige, communicatiespecialist en ras organisator. ‘Een evenement is een 
communicatiemiddel om op effectieve en creatieve wijze, informatie over te brengen aan het 
publiek’. Er is pas resultaat, als de bijeenkomst direct een positief effect heeft op de omgeving. 

Portfolio partners 
De volgende partners hebben aangegeven mee te willen werken aan VanGasLos Festivals voor 
gemeenten: Alliander, Nuon, Eneco, Hier Klimaatbureau, Overmorgen, Woningwaard en het 
Ministerie I&M. Daarnaast zijn er meerdere partners die per festival bekijken of ze mee 
kunnen doen. In overleg met u bekijken we welke partners we bij uw VanGasLos festival 
uitnodigen om mee te werken. 

Contact 
Heeft u interesse in de organisatie van een VanGasLos Festival in uw gemeente? Neem dan 
contact op met het Programmabureau WarmteKoude Zuid-Holland via Josefine Rook, 
josefine@warmtekoudezh.nl, 06 511 06 120. 
Voor gemeenten buiten de provincie Zuid-Holland en overige organisaties:  
Frederike Meijer, Kaesign, info@kaesgin.nl, 06-44540821 
Carina Dijkhuis, ABCDijkhuis, c.dijkhuis@abcdijkhuis, 06-10942777 
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