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De werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij, onderdeel van de 
Wijkraad Zandberg-Oost, nodigt u uit voor een 3e informatiebijeenkomst. 
Op 16 mei organiseerde de werkgroep een startbijeenkomst over de warmte-
transitie in de gemeente Breda. Op 23 november gevolgd door een 2e bijeen-
komst over woningisolatie in Zandberg-Oost. 

Hoe doen we dat dan?
Zandberg-Oost is in het kader van de energie- en 
warmtetransitie best een lastige wijk. Er zijn veel 
verschillende woningtypen en gezien de leeftijd van 
die woningen zijn niet alle isolatietechnieken, zoals 
spouwmuurisolatie, mogelijk. 
Zandberg-Oost komt, vanwege deze complexe om-
standigheden, in de gemeentelijke plannen dan ook 
niet op hele korte termijn (niet voor 2030) in aan-
merking als transitiewijk. De schop gaat hier nog 
niet in de grond. Andere wijken hebben vooralsnog 
een hogere prioriteit. 

Over de mogelijke verwarmingstechnieken in 
zo’n lastige wijk als Zandberg-Oost bestaan veel 
vragen: 

• Wat betekent de verplichting om na 2026 al-
leen nog maar een hybride cv-ketel te kunnen 
kopen?

• Hoe gaat dat als straks de hele wijk vol staat 
met warmtepompen?

• Of is de installatie van airco’s een geschikte 
manier?

• Is waterstof nu wel of geen optie voor verwar-
ming van onze woningen?

• Bestaat er een kans dat het warmtenet van 
'EnNatuurlijk' ook hier wordt uitgerold?

Kortom: vragen genoeg, nu op zoek naar de antwoor-
den!

U bent van harte welkom! 
Graag aanmelden op www.zandbergbreda.nl 

Uitnodiging 20 maart thema-avond 
over Verwarmingstechnieken 

Eerder schreven we al: “Hoe beter uw woning is geïsoleerd, hoe meer opties u heeft voor 
het verwarmen van uw woning”. Na de drukbezochte wijkinformatieavond over woning
isolatie in november vorig jaar is het nu de vraag: 

Verwarmingstechnieken



Informatieavond verwarmings-
technieken in Zandberg-Oost
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 Programma
19.30 uur:  Inloop met koffie/thee

19.50 uur: Korte intro door de voorzitter van de Wijkraad Ad Bijma

20.00 uur:  Presentatie verwarmingstechnieken door Paul Dielissen, directeur van de 
 Bredase energiecoöperatie BRES 

20.30 uur In gesprek met Paul Dielissen over de praktische  (on)mogelijkheden in 
 Zandberg-Oost

21.00 uur:  Pauze

21.15 uur: In gesprek met 2 inwoners uit onze wijk die hun woning al duurzaam 
 verwarmen. Zij delen hun praktische ervaringen met u.

21.30  uur Vragen en antwoorden

22.00 uur Korte behoeftepeiling onder de aanwezigen. Welke thema’s moet de 
 werkgroep verder uitdiepen?
    
22.20 uur Sluiting.

Bent u van plan te komen dan graag het aanmeldformulier invullen op de website van de Wijkraad 
Zandberg-Oost: www.zandbergbreda.nl 
Hier vindt u in het Dossier ‘Werkgroep Zandberg Duurzaam/Aardgasvrij’ ook nadere achtergrondinfor-
matie zoals de handreiking Beter Isoleren van de gemeente Breda, informatie over verduurzaming van 
monumenten en woningen in beschermd stadsgezicht, financierings- en subsidiemogelijkheden lokaal en 
landelijk, verslagen van de vorige wijkinformatieavonden. 

 Deze flyer is gefinancierd door de gemeente Breda.

Maandag 20 maart 2023
20.00 – 22.30 uur (inloop 19.30 uur) in
Gemeenschapshuis De Zandberg
Zandberglaan 54bis
Breda


