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Leiden, 2022-03-02

Beste TegenGas sympathisant,

Spannend

Het is een spannende week. TegenGas Merenwijk wil het plan van

burgemeester en wethouders voor een commercieel warmtenet in de Merenwijk

van tafel krijgen. We komen als onafhankelijke partij op voor de belangen van

de bewoners van de Merenwijk en werken daarbij via twee sporen. Dat is het

beinvloeden van de besluitvorming in de gemeenteraad en het mobiliseren van

bewoners via het ondertekenen van de petitie. Om dit alles te bereiken

informeren we u regelmatig via nieuwsbrieven en organiseren we

wijkbijeenkomsten. 

Wijkbijeenkomst

De eerstvolgende wijkbijeenkomst is op dinsdagavond 8 maart vanaf 20.30 uur.

Van harte uitgenodigd om mee te doen. Dat kan via deze link.  Zie hieronder

voor technische informatie. Dan wordt verslag gedaan van de bijeenkomst die

middag van de Commissie Stedelijk Ontwikkeling. Daarna is er alle ruimte om

met elkaar in gesprek te gaan over de pré-natale plannen van de gemeente.

Verder is het belangrijk een inventarisatie te maken wat belangrijkste punten

voor bewoners zijn en hoe we die verder kunnen uitwerken. 

Beinvloeden besluitvorming

Dinsdagmiddag discussieren de leden van de Commisie Stedelijke

Ontwikkeling om 16.00 uur over de Transitievisie Warmte van B&W. Twee
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dagen daarna, op 10 maart, staat hetzelfde onderwerp op de agenda van de

gemeenteraad. 

TegenGas Merenwijk heeft verschillende gesprekken gehad met leden van de

gemeenteraad en op 28 februari onderstaande aanvullende informatie

gestuurd. Onze belangrijkste argumenten - de keuzevrijheid van de bewoner,

een alternatief voor het commerciële warmtenet en het handhaven van de

gasinfrastructuur voor mogelijk gebruik van waterstof - zijn goed ontvangen. 

Daarnaast zijn er verbaasde reacties dat we feiten boven water hebben

gekregen die niet in de transitievisie staan. Het enorme verlies aan energie bij

de lange aaanvoerpijp uit Rotterdam en de noodzakelijke bouw van een

zogenoemde pieklastcentrale in Leiden drie keer de capaciteit van de huidige

warmteleverancier van de Uniper centrale aan de Langegracht. Ja, drie keer! 

Wij zijn er van overtuigd dat er alternatieven zijn waar bewoners keuzevrijheid

houden, waar wel verantwoorde investeringen worden gedaan en waar

zichtbare en meetbare stappen worden gezet naar een emissieloze

samenleving. Dan moeten de huidige plannen wel van tafel. Als dit niet gebeurt

krijgt de gemeente, na goedkeuring van de warmtenet door het parlement, de

bevoegdheid u van het gasnet af te sluiten. 

Petitie

Voor de beïnvloeding heb je goede argumenten nodig. Die zijn er ruimschoots.

Daarnaast is het belangrijk dat bewoners dit breed ondersteunen. De petitie die

een paar weken geleden is rondgedeeld in de wijk is een uitstekende en

noodzakelijke ondersteuning om de huidige plannen van tafel te krijgen. We

hebben daarbij bewust gekozen voor ondertekening via petitie.nl en via het

inleveren op drie huisadressen. 

Dat leverde naast interessante gesprekken ook nieuwe sympathisanten op. Een

greep uit de reacties: ‘ik wist echt niet dat het slikken of stikken zou zijn met

zo’n commercieel warmtenet’, ‘warmtenetten zijn energieslurpers die innovaties

tientallen jaren blokkeren’, ‘belachelijk om je uit te leveren aan een monopolist’,

‘goed bezig, eindelijk actie’, ‘goed dat jullie ons informeren, ik wist van niks’, ‘ik

heb geen enkel idee hoeveel CO2 wordt gereduceert en welke rekening ik krijg’.

Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de petitie inmiddels getekend. Dat is

overweldigend. Omdat ieder stem telt, doen we een oproep op iedereen om tot

donderdag 10 maart om 18.00 uur nog zoveel mogelijk ondertekenaars binnen

te halen. Dan zetten we de klok even stil en tellen het aantal gesteunde petities.

Die bieden we die avond aan de fractievoorzitters van de verschillende politieke
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partijen aan. Het wordt spannend wat de invloed daarvan zal zijn op de

besluiten die direct daarna worden genomen.

Met warme groet,

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk

Technische Informatie: Voor deze digitale bijeenkomst volstaat een browser:

Firefox, Chrome of Brave (een privacy vriendelijke versie van Chrome). Op

iPhone/iPad kunt u Firefox, Chorme of Brave installeren vanuit de app-store.

Firefox voor windows en macOS kan worden gedownload op mozilla.org. 

Bijlage: Notitie Onderzoek alternatieven warmtenet, verstuurd aan de leden van

de commissie stedelijke ontwikkeling

Tot slot: Spreek over de energietransitie met uw buren en bekenden en maak duidelijk dat uw

warmtevoorziening en keuzevrijheid op het spel staan. Geef deze nieuwsbrief door, plaats hem op

uw Facebook, LinkedIn, Insta en Twitter. Ook zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelding Nieuwsbrief.

Bekenden, minder bekenden en familieleden en vrienden kunnen de petitie

tekenen. Vraag hen de petitie te tekenen.

We kunnen als TegenGas nog wel wat slimme en practische handjes kunnen gebruiken. Wij

zijn onafhankelijk. TegenGas kan alleen blijven opkomen voor uw belangen door uw donatie. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid Cent van Vliet (06-13577348).

Copyright © 2022 TegenGas Merenwijk, All rights reserved.
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