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Inleiding
In de Benedenbuurt zoeken buurtbewoners al sinds 2016 samen met de Gemeente en de
Woningstichting naar manieren om deze buurt in de toekomst niet langer afhankelijk te
laten zijn van aardgas. Momenteel vindt onderzoek plaats of én hoe er een collectief
warmtenet gerealiseerd kan worden. Met dit warmtenet kunnen de huizen van duurzame
warmte voorzien worden. De buurtbewoners hebben zich verenigd in de coöperatie
Warmtenet Oost Wageningen (WOW), zodat de belangen van de bewoners effectief
behartigd kunnen worden.
Koploper
Met dit initiatief loopt de Benedenbuurt voorop in de warmtetransitie voor de gebouwde
omgeving. Er zijn in Nederland enorm veel buurten zoals deze en die staan allemaal voor
dezelfde uitdaging. Door voorop te lopen zorgt de Benedenbuurt ervoor dat er een oplossing
komt die ècht past bij deze buurt. Tegelijkertijd wordt er veel geleerd wat toepasbaar is in al
die andere buurten in Wageningen en de rest van Nederland. Daarom krijgt de buurt in dit
proces ondersteuning van de Gemeente Wageningen, de Woningstichting, Provincie
Gelderland, en de Rijksoverheid. In 2018 is de Benedenbuurt aangemerkt als Proeftuin
Aardgasvrije wijken en heeft een subsidie ontvangen van € 5.300.000,--.
Strategie en werkdocument
De voortgang van het project in de Benedenbuurt is van vele factoren afhankelijk. Ook de
wereld om ons heen verandert. Om een werkbaar communicatieplan te maken, is gekozen
om een algemeen gedeelte te schrijven en een zogenaamd werkdocument. Het algemene
gedeelte bevat “statische” informatie. Informatie die niet verandert en die de basis is voor
de communicatie. In dit deel is ook het onderdeel financiën opgenomen. Dit om de
communicatiewerkgroep/projectteam zelfstandig te kunnen laten werken op het gebied van
de communicatie. Het werkdocument (middelen en speerpunten) wordt regelmatig (2 x per
jaar) bekeken of de genoemde middelen en speerpunten nog passen in de tijd.

Kernwaarden en kernboodschappen
Dit communicatieplan is geschreven voor en met de betrokken partijen. Coöperatie,
Gemeente Wageningen en de Woningstichting. Dat betekent dat we de doelen van de 3
partijen benoemen. De woningstichting en gemeente hebben een adviserende rol in dit
communicatieplan. De kernwaarden van de coöperatie en de kernboodschappen van de
gemeente en de Woningstichting zijn leidend in de communicatie.
Kernwaarden Coöperatie


Streven naar zo hoog mogelijk duurzaam opgewekte warmte/zo veel mogelijke CO2
reductie - CO2-besparing minstens in lijn met de ambitie van de gemeente; Elektriciteit en gas afnemen van een leverancier die hoog scoort (top 10?) op de
duurzaamheid volgens de ranglijst van Wise en Greenpeace.
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Streven naar een vergelijkbare energieprijs als nu (2020); Prijs zo mogelijk lager dan
de prijs conform de warmtewet; Zo dicht mogelijk bij courante energielasten van de
huishoudens; - Transparantie prijsopbouw/open calculatie.



Streven naar een betrouwbaar en toekomstvast warmtenet; - Vergelijkbare
leveringszekerheid (lees continuïteit en comfort) als in de huidige situatie ; Aantoonbare veiligheid van ondergrond, bodemgebruik en installaties volgens ‘best
practices’ en ‘proven technology’; - Maximale flexibiliteit in ruimte en tijd.



Streven naar maximale zeggenschap over het warmtesysteem (bron/net/afleverset) Mate van zeggenschap over proces en productie.



Streven naar gebruik van lokale leveranciers - Bij gelijke geschiktheid voorkeur voor
aanbieders in de wijk resp. Wageningen en regio.



Streven naar maximale transparantie - Alle keuzes zijn inzichtelijk en herleidbaar.



Weloverwogen omgaan met een voorbeeld zijn (voor andere wijken in Nederland) Jaarlijks bepalen waar we ons willen presenteren; - De wijze waarop we een
voorbeeld willen zijn en de onderwerpen waarover we ons presenteren zijn
vastgelegd.

Kernboodschappen Gemeente Wageningen en De Woningstichting
Gemeente Wageningen
Gemeente Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De bedoeling is om voor de
gebouwde omgeving het gebruik van aardgas uit te faseren en over te stappen op duurzame
warmte.
Hiervoor stelt de gemeente Wageningen een transitie visie warmte op. We willen in
Wageningen bijdragen aan een beter klimaat, op een sociale, open en eerlijke manier,
samen met onze inwoners. Daar waar wijken zelf in actie willen komen voor het maken van
plannen ondersteunt de gemeente dit van harte. Het initiatief voor een duurzaam
warmtenet in de Benedenbuurt is vanaf het prilste begin een samenwerking tussen
bewoners, woningstichting en gemeente geweest.
De Woningstichting
De Woningstichting werkt aan verduurzaming van haar woningen en ondersteunt het
initiatief voor een aardgasvrije Bedenbuurt. Belangrijke voorwaarden zijn dat de totale
woonlasten voor de bewoners betaalbaar blijven, dat de woning een comfortabel
binnenklimaat heeft en dat de huurder zeggenschap heeft over deelname (zoals ook een
bewoner van een koopwoning). Participatie is van groot belang voor draagvlak en vraagt een
specifieke (communicatie)-inspanning.

De coöperatie en het projectgebied
Om het groeiende initiatief een passende vorm te geven is er in augustus 2018 een
coöperatie opgericht. Deze coöperatie versterkt de positie van de buurt in onderhandelingen
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met andere partijen en maakt het mogelijk om de bewonerswerkgroepen aan te sturen en
opdrachten te geven aan onderzoeksbureaus. De coöperatie heeft op dit moment 117 leden.
Naast een intensieve samenwerking in de buurt is er ook regelmatig contact met andere
vooroplopende buurten in Nederland en daarbuiten.
Projectgebied
Omdat de aanleg van het warmtenet gekoppeld is aan de
rioolvervanging, is het projectgebied ook bepaald door de
rioolwerkzaamheden. Het gaat om het deel van de
Benedenbuurt binnen het vierkant Diedenweg,
Geertjesweg, Postjesweg en Ritzema Bosweg.
Binnen dit gebied staan 446 woningen: 170 sociale
huurwoningen, 168 grondgebonden koopwoningen
(vooral 2-onder-1-kap) en 108 appartementen verdeeld
over 18 VVE's. Het grootste deel is gebouwd in de jaren
1940 en '50. Oorspronkelijk werd er vooral met kolen
verwarmd; dit was nog voordat Nederland massaal
overstapte op aardgas!

Doelgroepen en doelstelling
In dit communicatieplan definiëren we een aantal doelgroepen. Deze zijn te onderscheiden
in primaire en secundaire doelgroepen. De primaire doelgroepen zijn de doelgroepen die het
belangrijkste zijn in de hele communicatie, het gaat hen direct aan. De secundaire
doelgroepen zijn de groepen die wel op de hoogte zijn van de plannen en de uitvoering
hiervan, maar niet direct de gevolgen hiervan ondervinden.
Partners
Gemeente Wageningen en de Woningstichting
Primair












Woningeigenaren in de Benedenbuurt grondgebonden
Woningeigenaren waar nog geen contact mee is geweest
Woningeigenaren waar contact mee is geweest
Woningeigenaren in de Benedenbuurt verenigd in een VVE
Leden van de coöperatie
Niet-leden van de coöperatie
Jeugd (12-18 jaar)
Huurders van de woningstichting die wonen in de Benedenbuurt
Huurders waar nog geen contact mee is geweest
Huurders waar contact mee is geweest
Nieuwe bewoners in de wijk
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Secundair









Huurdersvereniging van de woningstichting
Makelaars (voor evt. toekomstige bewoners)
Gemeente (wethouder en raad)
Provincie
Ministerie van BZK
De pers
Andere wijken in Wageningen
Diverse partners en partijen zoals EnergieSamen, HierOpgewekt, Gelders
Energieakkoord, Adviesbureau’s, Liander

Doelstelling
De primaire doelgroepen weten dat de coöperatie streeft naar een betrouwbaar en
toekomst vast warmtenet. Ze weten ook dat het streven daarbij is de energieprijs gelijk te
laten blijven aan de prijs (2020); ook weten zij dat er indien mogelijk lokale leveranciers
gezocht worden en dat de coöperatie streeft naar een maximale zeggenschap binnen dit
warmtenet. Zij weten ook dat de coöperatie streeft naar maximale transparantie bij het
maken van keuzes.
Zij zijn op de hoogte van de visies van de gemeente van de Woningstichting rondom
verduurzaming. Zij weten dat de gemeente en de Woningstichting het initiatief in de
Bedenbuurt van harte ondersteunen en dat er een nauwe samenwerking is tussen alle drie
de partijen.
De leden voelen zich onderdeel van de coöperatie en voelen dat ze betrokken worden bij de
besluitvorming. De niet-leden voelen dat het voor hen van waarde kan zijn om lid te worden.
De secundaire doelgroepen zijn op de hoogte van het plan, geven input daar waar gewenst
en dragen bij aan de uitrol van de energietransitie in de Benedenbuurt.

Financiën
In de begroting van de coöperatie is geld gereserveerd voor de communicatie. Bedragen
onder de € 400,- kunnen door werkgroep/projectteam zelfstandig worden uitgegeven. Dit
wordt wel eerst afgestemd met het project team. Bij uitgaven boven dit bedrag wordt het
bestuur op de hoogte gesteld.
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Werkdocument
In dit onderdeel van het communicatieplan komen middelen en speerpunten aan de orde.
Deze middelen zetten we in om de kernwaarden en kernboodschappen uit te dragen. Deze
middelen kunnen gedurende de tijd veranderen omdat bijvoorbeeld de situatie daarom
vraagt. De planning geeft een overzicht van de ingezette middelen in de tijd. Vanaf half
maart 2020 hebben we te maken met de corona crisis. Veel van de geplande activiteiten
kunnen daarom niet doorgaan.

Middelen
Nieuwsbrieven
We houden de bewoners regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen middels een
nieuwsbrief. Ons streven is om 4 x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden. Ook de
secundaire doelgroepen en partners krijgen de nieuwsbrief.
Website
De coöperatie heeft een eigen website www.cooperatiewow.nl. Hier is het actuele nieuws te
vinden, de agenda van de activiteiten en achtergrondinformatie. Leden krijgen een
wachtwoord en kunnen het ledenportal bezoeken. Hier is ook antwoord te vinden op de veel
gestelde vragen. De verspreidde nieuwsbrieven staan ook op de website.
Facebook
Er is een facebookpagina gemaakt Warmtenet Oost Wageningen. Er zijn op dit moment 19
leden lid van deze pagina. De pagina is gelanceerd in november 2019.
Wijkteams
Het idee achter de wijkteams is om met opgeleide teams (met per team 2
goedgeïnformeerde buurtbewoners) bewoners lang te gaan en hen in eerste instantie te
bevragen naar waaraan een voorstel om mee te doen aan moet voldoen. Wat trekt hen over
de streep? Hoe moet de communicatie er dan uitzien? Hoe belangrijk is de prijs? Dit om
goed beslagen ten ijs te kunnen komen met een daadwerkelijke propositie.
Het idee is ook om dan eerst die bewoners te bevragen die de coöperatie en het idee van
het warmtenet in de wijk al een warm hart toedragen.
Op het moment dat een aanbod aan de bewoner aan de orde is, gaan we nadenken over de
invulling van deze wijkteams.
Kijkwoning
De Woningstichting heeft vanaf 1 augustus 2019 tot 15 april 2021 een woning aan de
Kamperfoelielaan 40 beschikbaar gesteld. In deze woning kunnen bewoners en
geïnteresseerden ervaren en zien wat wonen zonder gas voor hen betekent. Bovendien
wordt deze woning gebruikt voor diverse overleggen voor de Woningstichting, gemeente en
Coöperatie.
Spreekuur
In de periode oktober 2019-maart 2020 is een wekelijks spreekuur georganiseerd. Bewoners
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konden hier terecht met al hun vragen, elkaar ontmoeten en zorgen bespreken. De
Woningstichting is 1x in de twee weken aanwezig geweest, samen met het projectteam van
de coöperatie. Komende tijd wordt duidelijk of deze spreekuren nog doorgaan.
Bewonersbijeenkomsten
We plannen op regelmatige momenten bewonersbijeenkomsten. Bijeenkomsten maken
onderlinge interactie mogelijk. Dat kan helpen om onduidelijkheden en onzekerheden weg
te nemen bij bewoners. Minstens 1 x per jaar wordt een wijk brede bijeenkomst
georganiseerd op een locatie in of dichtbij de wijk.
Thema avonden
In 2020 worden minstens 3 thema avonden georganiseerd in de kijkwoning. Deze avonden
hebben als thema’s o.a. het basisontwerp, governance en aanbesteding. De avonden zijn
bedoeld om dieper op afgebakende onderwerpen in te kunnen gaan en de discussie te
kunnen voeren met aanwezigen.
Huiskamerbijeenkomsten
Alle straten in de wijk zijn in 2020 uitgenodigd om in de kijkwoning te komen kijken en
ervaren hoe wonen zonder gas eruit ziet en hoe dat voelt. Alle bewoners van de wijk krijgen
een persoonlijke uitnodiging in de bus. Het idee hierachter is om buren met elkaar (als
nodig) kennis te laten maken en om met elkaar in gesprek te raken over de warmtetransitie.
ALV
Tenminste 2x per jaar wordt een ALV georganiseerd door het bestuur van de coöperatie.
Deze avonden zijn voor de leden van de coöperatie en heeft een bestuurlijk gedeelte en een
informatief gedeelte.
Informatiebrochure
Met een informatiebrochure geven we uitgebreide informatie over de werkzaamheden. Het
project kan op korte termijn nog geen concreet antwoord geven op de gestelde vragen. Wel
kan het de coöperatie helpen een begin te maken met een brochure voor de nieuwkomers in
de wijk (zie ook speerpunt 2020)







Wat gaat er gebeuren?
Wanneer gaat het gebeuren
Waarom gaat dit gebeuren?
Wat betekent dit voor mij?
Wat levert het me op?
Bij wie kan ik terecht met vragen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring
Deze officiële brief bevat het voorstel vanuit de coöperatie/ exploitant warmtenet aan de
individuele bewoner. In deze brief staan de voorgenomen verbeteringen aan de woning,
uitleg over de akkoordverklaring en de werkzaamheden. De akkoordverklaring wordt in
tweevoud bijgevoegd, één exemplaar kunnen bewoners voor hun eigen administratie
houden. Voordat dit aan de orde is, moeten er eerst nog een aantal stappen gezet worden.
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Welkomstpakket nieuwe bewoners
De nieuwe bewoners in de wijk ontvangen informatie over het project. Voor huurders geldt
dat de woningstichting de mogelijkheden bekijkt om een en ander contractueel vast te
leggen. Voor woningeigenaren leggen we binnenkort contact met lokale makelaars, zodat zij
ook op de hoogte zijn van het initiatief. Zij kunnen kopers van een huis in de Benedenbuurt
attent maken op de coöperatie. Een welkomspakket bestaat uit de laatste nieuwsbrieven en
een flyer met informatie over de coöperatie en een link naar de website. (zie ook speerpunt
2020)
Persbericht/perscontacten
In overleg met de afdeling communicatie van gemeente en de woningstichting opstellen van
persberichten.
Film/animatie
De film over de kijkwoning is een succes. Het wordt vaak vertoond, zowel bij
bewonersbijeenkomsten, ALV van de coöperatie of door externe contacten (congres
Programma Aardgasvrije wijken). Het medium film werkt goed. 1e helft van 2020 wordt
gebruikt om hierover na te denken en een keuze te maken.
Stand van zaken meter
Om de bewoners in de wijk op de hoogte te houden, wordt als de situatie daarom vraagt een
stand van zaken meter ontwikkeld.
Enquête
Om een goed beeld te krijgen van de wensen/behoeften van de bewoners van de
Benedenbuurt kan een enquête inzicht geven. Ook kan een enquête laten zien of de
coöperatie erin slaagt haar doelstellingen te verwezenlijken.

Speerpunten 2020










Intensiveren en uitbouwen van contacten met de VvE’s aan de Diedenweg. Inmiddels
is er contact met bijna alle voorzitters van de VvE’s. De energiescans en een afspraak
met VVE Nederland (de overkoepelende VVE voor de VvE’s aan de Diedenweg)
helpen hierbij.. Dit lijkt DE manier te zijn om in contact te komen met de bewoners
van de flats.
Inzetten op interne communicatie tussen project team en bestuur, om zo optimaal
samen te werken -> nog uitwerken
Welkom heten van nieuwe bewoners in de wijk, o.a. met een welkomstpakket
Maken van een animatiefilm over de afleverset in huis -> nog uitwerken
Nadenken over digitale nieuwsbrief, inhoud website. Sluit deze berichtgeving aan bij
de wensen? Is er een andere dynamiek nodig? Bijvoorbeeld d.mv. verslagen rondom
thema avonden of maken van blogs ’over bijvoorbeeld bezoek van andere
gemeenten? -> nog uitwerken
Inzetten van wijkteams, op moment dat propositie helder is -> nog uitwerken
Aangehaakt blijven van bewoners, ook als er weinig nieuws te melden is -> nog
uitwerken
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Werven van nieuwe leden -> op momenten dat er keuzes gemaakt moeten worden
of als er een concreet aanbod te doen is.
Integreren van communicatieplan van de Woningstichting -> nog uitwerken
Informeren en enthousiasmeren van jeugd in de wijk (12-18 jaar) om een bijdrage te
leveren aan de verduurzaming in het algemeen en aan de coöperatie in het bijzonder
-> bijv. rondbrengen nieuwsbrieven, hulp bij activiteiten, vlog maken voor de
website, ect.
Uitzetten van enquête -> nog uitwerken
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Communicatiematrix
Doelgroep

Communicatie

Strategie

Doelstelling
Woningeigenaren
grondgebonden

De doelroep is op de
hoogte van de
voorgenomen plannen

Informeren
kennis over het warmtenet verhogen, zodat bewoners
een bewusten keuze kunnen maken
Feiten op een rij
Kostenplaatje
Enthousiasmeren
buurtbewoners moeten elkaar enthousiasmeren
lezing door een ervaringsdeskundige
buurtborrel / buurtsafari
Wat gaat er nog meer gebeuren? (riool,straat,
openbare ruimte)
Verleiden (zeker bij bewoners die op geen enkele
manier reageren)
Goedkoop
Geen Gedoe in huis (ontzorging)
Je hoeft niet zelf na te denken over de alternatieven
(ontzorging)
Je bent milieutechnisch goed bezig

Woningeigenaren VVE

De doelgroep stemt in met
de verbeteringen aan de
woning

Overtuigen

De doelroep is op de
hoogte van de
voorgenomen plannen

Informeren

Handtekening noodzakelijk

kennis over het warmtenet verhogen, zodat bewoners
een bewusten keuze kunnen maken
Feiten op een rij
Kostenplaatje
Enthousiasmeren
buurtbewoners moeten elkaar enthousiasmeren
lezing door een ervaringsdeskundige
buurtborrel / buurtsafari
Wat gaat er nog meer gebeuren? (riool,straat,
openbare ruimte)
Verleiden (zeker bij bewoners die op geen enkele
manier reageren)
VVE AFSPRAKEN
Goedkoop
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Geen Gedoe in huis (ontzorging)
Je hoeft niet zelf na te denken over de alternatieven
(ontzorging)
Je bent milieutechnisch goed bezig

De VVE stemt in met de
verbetering aan het
complex

Overtuigen

Huurders van de
woningstichting in de
Benedenbuurt

De doelgroep is op de
hoogte van de
voorgenomen plannen

Informeren

Huurders van de
woningstichting in de
Benedenbuurt

De doelgroep is stemt
(vrijwillig) in met de
plannen.

Overtuigen

Huurdersvereniging
Woningstichting

De doelgroep is op de
hoogte van de
ontwikkeling

Informeren

Nieuwe
De doelgroep is op de
woningeigenaren in de hoogte van de
wijk
ontwikkelingen

Informeren

Nieuwe huurders in de
wijk

De doelgroep is op de
hoogte van de
ontwikkelingen

Informeren/vastleggen

De Woningstichting

De doelgroep is op de
hoogte van de
ontwikkelingen

Informeren

De Woningstichting

De doelgroep trekt samen
op in planvorming

Samenwerken

Alliander

??

Handtekening noodzakelijk

Handtekening noodzakelijk

Contact leggen met makelaars

In huurcontract afspraken vastleggen?
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Gemeente

De doelgroep is op de
hoogte van de
ontwikkelingen. Zijn
voorbeeld voor de rest van
nederland

Informeren
Verleiden
met de investering in te stemmen. Het is een
voorbeeld voor de rest van Wageningen en Nederland
.

Ministerie

De doelgroep is op de
Informeren
hoogte van de
ontwikkelingen. Kracht van
burgerparticipatie,
buurtcoopratie

Alle andere
belangstellenden:

Doelgroepen zijn op de
hoogte van de
ontwikkelingen

-

andere wijken
Wageningen
andere wijken
in nl
adviesbureaus
Energie Samen
Gelders
Energieakkoord
Ode Centraal
Hier opgewekt

Informeren
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