
Een duurzame gemeente, dat bereiken 
we niet in 1 keer. Stap voor stap gaan 
de aankomende 30 jaar wijken in 
Leidschendam-Voorburg over op 
duurzame energie. In welke wijk deze 
energietransitie als eerste start? Daar 
is goed over nagedacht. Zo hebben we 
onder meer gekeken naar waar we het 
makkelijkst gebruik kunnen maken van 
verschillende oplossingen. En dat blijkt in 
De Heuvel/Amstelwijk in Leidschendam. 
Woont u in deze wijk? Dan begrijpen 
wij goed dat er bij u vragen spelen. Wat 
gaat er in mijn wijk gebeuren? Wat 
kan ik doen? En hoe ondersteunt de 
gemeente daarbij? Ondanks dat we nog 
volop aan het onderzoeken zijn en niet 
alle antwoorden helder hebben, willen 
we u wel graag informeren over alles 
wat we wél weten. En misschien nog 
belangrijker: u kunt meedenken over 
hoe de energietransitie kan worden 
uitgevoerd in uw wijk! Leest u mee?

De Heuvel/Amstelwijk 

•  We plannen bewonersavonden in, zodat u in 
kleine groepen op de hoogte wordt gehouden en 
kunt meedenken over de energietransitie in uw 
wijk. De eerste bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdag 28 september en woensdag 5 oktober. 
De uitnodiging hiervoor ontvangt u via een brief

•  Voor VvE-besturen plannen we 
bijeenkomsten in. Bent u bestuurs-
lid van een VvE? Dan ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging 

•  Voor het verduurzamen van huurwoningen wer-
ken wij intensief samen met de woningcorpora-
ties Vidomes en WoonInvest.   

  Heeft u vragen over de verduurzaming van uw 
huurwoning? Neem contact op met uw woning-
corporatie.

 Vidomes:  088 845 6600
 WoonInvest:  070 301 1100

Wat gaat er wanneer gebeuren?

Hoe komen we  
samen tot een plan?

De 5 meest gestelde vragen in De Heuvel/Amstelwijk

als eerste over op duurzame energie 

De Heuvel/
Amstelwijk

Leidschendam-Zuid 
(zonder oude kern 
en Zeeheldenwijk)

Essesteijn Klein Plaspoelpolder 
(zonder gerealiseerde 

nieuwbouw)

Overige wijken
Weten wanneer uw wijk  

aan de beurt is? Ga naar: 
www.lv.nl/aanpakperwijk

2022 2023 2025 2026 2030 - 2050

2022-2024: wijkuitvoeringsplan opstellen samen met de wijk 
2024-2032: uitvoeren plan: overgang naar duurzame energie

1 Waarom zijn we de eerste wijk?
In De Heuvel/Amstelwijk zijn veel flats die 

qua bouw op elkaar lijken. Dit maakt dat het 
gebruik van 1 geschikte duurzame energieoplos-
sing makkelijker toe te passen is. Aquathermie 
bijvoorbeeld: een oplossing waarbij warmte uit 
water kan worden gehaald. De Heuvel/Amstelwijk 
ligt vlakbij een aquathermiebron waarvan we 
gebruik kunnen maken. Deze duurzame oplos-
sing is betrouwbaar en schoon. Maar ook andere 
mogelijkheden worden nog onderzocht. 
Daarnaast kunnen we in De Heuvel/Amstelwijk 
aansluiten bij de bestaande verduurzamings-
plannen van de woningcorporaties Vidomes en 
WoonInvest. Dat maakt het een stuk makkelijker 
om een hele wijk direct aardgasvrij te maken. 

2 Waarom moeten we aardgasvrij worden?
Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse 

huizen en gebouwen nog aangesloten op het 
gasnet. Samen zorgen ze voor flinke CO
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en dát heeft een grote invloed op ons klimaat. De 
Rijksoverheid heeft bepaald dat onze energie-
bronnen in 2050 volledig duurzaam moeten zijn. 

Daarom moeten we stoppen met het gebruik van 
aardgas voor het verwarmen van woningen en 
gebouwen en overgaan op duurzame energie. 
Woningeigenaren en ondernemers maken deze 
stap zelf, maar wij als gemeente ondersteunen 
hierbij. Samen met u, bedrijven en andere be-
trokkenen onderzoeken we hoe we wijk voor wijk 
kunnen overstappen op schone energie.

3 Wat voor techniek komt hier?
Uit de lucht, de bodem en uit grond- en op-

pervlaktewater kan warmte worden gewonnen. 
Door gebruik te maken van deze warmtebron-
nen, zorgen we ervoor dat de meeste woningen 
in De Heuvel/Amstelwijk in 2030 aardgasvrij zijn. 
Welke bronnen hiervoor het meest geschikt zijn, 
zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Dit 
doen we niet alleen, maar samen met de woning-
corporaties, VvE’s en bedrijven. 

4 Wat betekent dat voor mijn woning?
Bent u lid van een VvE? Dan onderzoekt het 

VvE-bestuur op welke manier de woningen het 
best geïsoleerd en duurzaam verwarmd kunnen 

worden. Als VvE-lid kunt u hier natuurlijk over 
meebeslissen. Wilt u meer weten over het ver-
duurzamen van uw VvE-complex? 
Kijk op www.lv.nl/energietransitie.
Huurt u een woning? Dan onderzoekt uw wo-
ningcorporatie voor het gehele pand het meest 
geschikte alternatief voor aardgas. Wilt u zélf 
aan de slag met het besparen van energie? Be-
kijk dan de energiebesparingstips hiernaast. Die 
kosten weinig of zelfs helemaal niks!

5 Hoe gaan we dit betalen?
Het besluit om van het aardgas af te gaan is 

landelijk genomen. Maar inwoners en gemeente 
bepalen zelf hoe ze dit aanpakken. Uiteindelijk 
nemen woning- en gebouwbezitters de beslis-
singen over hun eigen woning en voeren zij de 
verduurzaming uit. Om dit financieel haalbaar te 
maken, kunt u voor sommige energiebesparende 
maatregelen subsidie aanvragen bij het Rijk of 
de gemeente. 
Kijk op: www.lv.nl/woningverduurzamen. 

Bezoek de speciale webpagina voor De Heuvel/Amstelwijk op www.lv.nl/energie-heuvelamstelwijk. Hier vindt u onder andere 
veelgestelde vragen en inspirerende initiatieven van wijkbewoners 

Op woensdag 28 september en woensdag 5 oktober vindt een bewonersbijeenkomst plaats waar u uw vragen over de energietransitie 
in uw wijk kunt stellen

Voor vragen over onder andere verduurzaming, subsidies (voor bijvoorbeeld isolatie en een groendak) en energiebesparingstips  
neemt u direct contact op met het Regionaal Energieloket. Ga naar: www.regionaalenergieloket.nl/leidschendam-voorburg

Wilt u gratis en persoonlijk energieadvies bij u thuis? De energiecoaches van de lokale energiecoöperatie Energy Common adviseren  
u graag over de meest passende energiebesparende maatregelen in uw situatie. Maak een afspraak via www.ec-lv.nl 

Hulp nodig bij het betalen van uw energierekening? Bekijk de voorwaarden en vraag een eenmalige toeslag aan 
via www.lv.nl/energietoeslag

Zet overdag uw verwarming 1 graad 
lager. ’s Nachts kunt u de  

verwarming terugzetten naar 15°C. 

80% van ons gasverbruik gaat op 
aan warm water. Douche 5 minuten 

of korter. Een timer zetten helpt!

Plaats tochtstrips bij uw ramen en 
deuren om kou buiten te houden.

Gebruik ledlampen, in plaats van 
gloei- of halogeenlampen. Deze 

verbruiken minder energie.

Houd deuren in uw  
woning  dicht. 

Zo ontsnapt er geen warmte!

Was op 30° of 40°C. Uw was  
wordt nog steeds schoon, maar  

u bespaart energie en geld!

Tips voor in huis

30°C

Wat kan ik nu al doen?

Ik heb vragen ?
?

?

?

?

?


