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Toekomstige warmtevoorziening in Bongerd-
Wingerd en omgeving 

P. Bakker 
pa.bakker@capelleaandenijssel.nl 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen met andere organisaties en bewoners aan 
het opstellen van een gebiedsvisie voor de buurt Bongerd-Wingerd. Hierin staat de vraag 
centraal: Hoe ziet de buurt Bongerd-Wingerd en de omgeving daarvan er in de toekomst uit? 
Daarbij denken we ook na over hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. 
Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dat gaat 
veranderen. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 
2030 stopt en dat alle gebouwen in Nederland van het aardgas afgaan. Wij denken graag 
samen met u na over de duurzame alternatieven in uw buurt. Voor uw buurt zien wij kansen 
om de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam te verkennen. 
 
Uitnodiging Energiecafé  
Ook voor ons is dit een nieuw traject en we hebben nog niet meteen antwoord op al uw 
vragen. Toch willen we u zo vroeg mogelijk betrekken bij deze verkenning en mogelijke 
oplossingen in Bongerd-Wingerd en omgeving. Het Energiecafé komt daarom naar uw buurt 
toe.  
Wij nodigen u uit om op maandag 12 november 2018 langs te komen bij het Energiecafé in 
Buurtcentrum De Wel (Bongerd 2a, 2906 VK Capelle aan den IJssel). Het programma van 
het Energiecafé ziet er als volgt uit: 
 
18.30 – 19.00 Inloop 
19.00 – 19.30  Presentatie  
19.30 – 21.00  Gelegenheid om in gesprek te gaan 
 
Komt u naar het Energiecafé op 12 november? Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt via 
duurzaam@capelleaandenijssel.nl.  
 
Deelname klankbordgroep  
Om tijdens de verkenning met ons mee te denken willen we een klankbordgroep van 
bewoners oprichten. Uiteraard blijven wij ook bijeenkomsten voor alle bewoners organiseren. 
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Tijdens het Energiecafé op maandag 12 november kunt u zich aanmelden voor de 
klankbordgroep of u kunt zich aanmelden via duurzaam@capelleaandenijssel.nl. 
Om goed in gesprek te kunnen gaan bestaat de klankbordgroep uit maximaal tien personen. 
Bij meer aanmeldingen kiest de gemeente – op basis van een goede spreiding over de wijk – 
welke bewoners deelnemen aan de klankbordgroep.  
 
Warmtetransitieagenda 
Dat wij een uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam naar uw buurt willen verkennen is 
beschreven in de concept Warmtetransitieagenda. Hierin bepalen we de richting hoe we in 
Capelle aan den IJssel de overstap maken naar aardgasvrij. De concept 
Warmtetransitieagenda ligt vanaf donderdag 25 oktober tot en met woensdag 5 december 
2018 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u op de concept Warmtetransitieagenda reageren. 
Kijk voor meer informatie op www.duurzaamcapelle.nl/warmtetransitie.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
de gemeente Capelle aan den IJssel via 14 010 of duurzaam@capelleaandenijssel.nl.  
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens deze, 
de afdeling Stadsontwikkeling,  
het hoofd van de unit Ruimtelijke Ontwikkeling, 

 
K. Pon 
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