
Bijeenkomst werkgroepen Warm Heeg (Techniek en Draagvlak) donderdag 4 juli 2019 

Aanwezig: Hotze Jongstra , Maaike van Heeren, Gerard van der Laan, Ruud de Groot, Erik Klijn, 

Michiel van Barneveld, Lieuwe van der Pol, Marijke Witbraad, Idske Koopmans, Sjoerd Ypma, Lucie 

Gelderblom 

Afgemeld: Wim Schurer, Johannes Krol, Sjoerd Tjalsma 

 

Kennismakingsrondje 

Drijfveren en verwachtingen van de aanwezigen:  

interessant project, inzicht krijgen in techniek en proces, kritisch meedenken, meebepalen go/no go, 

trots op Heeg, t.b.v. de toekomst van mijn kinderen, interessante innovatie, pionier zijn, 

gezamenlijke aanpak, hoe maak je het levend?, project laten slagen, onderdeel Duurzame dorpsvisie, 

het dorp als eigenaar, elkaar versterken. 

Aanwezige ervaringen, deskundigheden en competenties:  

op het gebied van nutsvoorzieningen, techniek (praktisch en theoretisch), energietransitie, 

economie, marketing, ondernemerschap, out of the box denken, kritische blik, communicatie, 

schrijven, politiek, draagvlak creëren, omgeinvg betrekken, samenwerken, enthousiasme, realisme, 

overredingskracht, positiviteit, energie. 

 

Presentatie laatste stand van zaken 

Energiecooperatie Duurzaam Heeg heeft gekozen voor TEO op basis van positieve prognoses, 

alternatieve technieken worden op dit moment niet onderzocht. 

De mening van de aanwezigen samengevat: heel ambitieus, de techniek zal het probleem niet zijn, 

grootste zorg zit bij de collectiviteit. Hoe gaan we iedereen meekrijgen? 

Ideeën voor creëren van draagvlak: 

- de mensen Huis aan huis benaderen, informatie geven en vragen voorleggen 

- een vast panel maken bestaande uit een aantal mensen per buurt en deze groep regelmatig 

benaderen met vragen om te kijken hoe het staat met het draagvlak en de opinie in het dorp. 

 

Afspraken 

- Rapport uit Nijmegen aan iedereen malen (Hotze) 

- Dropbox o.i.d. maken en iedereen daarvoor uitnodigen (Sjoerd/Lucie) 

- Rapport van InEnergie over businesscase Heeg rondsturen wanneer definitief (Sjoerd/Lucie) 

- Nieuwe datum prikken begin september via datumprikker (Sjoerd/Lucie) 

 

Extra: zie het artikel van Professor Andy van den Dobbelsteen en zijn mening over Aquathermie: 

https://www.gawalo.nl/klimaattechniek/artikel/2019/07/ik-ben-geen-voorstander-van-

luchtwarmtepompen-

1017573?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20190724-

GWL&tid=TIDP985402XF905E483C0AF4731BFF4CA8189500EF4YI4 
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