
TEGENGAS
MERENWIJK

Brede actie is nodig om de plannen van de gemeente tijdig van tafel te krijgen.
TegenGas Merenwijk pleit voor een duurzame energietransitie tegen verifieerbare kosten en 
termijnen die redelijk zijn. Zoals hierboven gemeld is er al een eerste resultaat van onze 
acties. De gemeente heeft de deadline van 2035 voor het afsluiten van het gas losgelaten. 
Dat is het begin, maar er is nog veel meer te doen. Dat kunnen we alleen samen en uw steun 
daarbij is hard nodig.

Resultaten acties

TegenGas heeft voorkomen dat de hele Merenwijk in 2035 van het gas 
wordt afgesloten! Velen weten dat niet. Gelukkig is er een groep 
wakkere bewoners - het BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk - 

die uw belangen wel kent. 
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Weet u dat . . .
burgemeester en wethouders onlangs hun transitievisie warmte hebben gepubliceerd 
waarin de belangen van de bewoners ondergeschikt zijn aan commerciële belangen?
niet de gemeente, maar commerciële partijen de meeste invloed hebben op betaalbaar, 
duurzaam, betrouwbaar en uitvoerbaar?
de gemeente inzet op warmtenetten waarmee elders slechte ervaringen zijn opgedaan?
de aardgasleidingen in de merenwijk zonder nadere onderbouwing niet zullen worden 
gebruikt voor waterstof of biogas?  
u geen keuze meer heeft als u wordt aangesloten op het warmtenet van een monopolist?
de CO2 reductie, waar het echt om gaat, in dit plan volstrekt onduidelijk is?
de enorme kosten voor een andere verwarming dan aardgas van uw huis voor u zijn 
waarvan de schattingen uiteenlopen van € 30.00 tot € 50.000 en zelfs tot € 100.000?



TegenGas Merenwijk heeft duidelijk van zich 
laten horen tijdens de bijeenkomst van de 
gemeente op 13 september in de Regenboog. 
Dat zullen we rond de jaarwisseling opnieuw 
doen naar leden van de gemeenteraad als de 
Transitievisie Warmte daar wordt besproken. 
De hoge kosten van deze transitievisie die aan 
de bewoners worden doorberekend moeten in 
ieder geval van tafel. Daarom doen we in deze 
flyer een beroep op alle Merenwijkers om zich 
bij 

aan te melden. Dat kan via onze website: 
www.tegengasmerenwijk.nl.
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Steun actie TegenGas Merenwijk!
BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk, www.tegengasmerenwijk.nl

Meld u aan!

TegenGas Merenwijk wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor een 
transitie die aantoonbaar haalbaar, betaalbaar en duurzaam is. Daarom willen we in onze 
wijk aardgas blijven gebruiken totdat een realistisch alternatief beschikbaar is. We moeten 
zeker de mogelijkheid open houden dat het bestaande netwerk ook gebruikt kan worden 
voor transporteren van waterstof of biogas op het moment dat deze energiedrager 
voldoende volwassen is. Ook andere alternatieven - warmte uit de aarde of slimme appa-
raten en nieuwe energieopslag - verdienen nadere studie. De uiterste datum voor een 
aardgasvrije Merenwijk is 2050 of zoveel eerder als er een haalbaar, betaalbaar en 
duurzaam alternatief is voor het relatief schone aardgas.

Alternatieven

Met vertegenwoordigers uit andere wijken 
hebben we nauwe contacten. We hebben 

politieke partijen benadert om de plannen van 
de gemeente drastisch aan te passen en in 
hun verkiezingsprogramma’s alleen plannen 
op te nemen die aantoonbaar haalbaar, 
betaalbaar en duurzaam zijn. We 
zullen ook schriftelijk reageren op de Transitie-

visie Warmte en een beroep doen op de 
leden van de gemeenteraad om het roer om 

te gooien en een verantwoorde koers te 
varen. Als u zich aansluit, zijn uw belangen 

nog meer zichtbaar. U bent van harte 
uitgenodigd voor een bijeenkomst voor de 

bewoners van de Merenwijk 
op 22 november 20:00 uur 

in de Regenboogkerk.

Uitnodiging 22 november

GEMEENTE LEIDEN JAAGT BEWONERS 
MERENWIJK OP ONNODIG

 HOGE KOSTEN


