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Beste bewoner,  

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom gaan we op een andere manier onze huizen 

verwarmen en koken. Niet in één keer, maar stap voor stap.  

 

Online informatiebijeenkomst op 20 september 

In maart ontving u een brief over de visie voor uw buurt om van aardgas af te gaan. Wilt u meer weten of 

heeft u vragen? Tijdens een informatiebijeenkomst geven de gemeente en Regionaal Energieloket uitleg.  
 

Datum en tijd:   20 september 2022, 19.30 tot 20.30 uur 

Locatie:   Online - u ontvangt een deelnamelink in uw e-mail 

Aanmelden:  Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties of scan de QR-code:  

 

Op weg naar Best Aardgasvrij 

Voor sommige buurten komt er mogelijk een gezamenlijk (collectief) alternatief voor aardgas. Het is nu nog 

niet bekend of dat voor uw buurt zo is. We onderzoeken wat er mogelijk is. U heeft ook zelf een keuze hoe 

en wanneer u overstapt op duurzame verwarming. Op de website van het Regionaal Energieloket vindt u de 

visie aardgasvrij voor uw wijk. U vindt ook een overzicht op de achterkant van deze brief. 

 

Bespaartips speciaal voor huurders 

Huurt u? Vraag vandaag nog de gratis cadeaubon van € 60,- aan op de website van Regionaal Energieloket. 

U kunt de bon gebruiken voor energiebesparende producten zoals LED-lampen, radiatorfolie en tochtstrips. 

Wees er snel bij. De cadeaubonnen voor koopwoningen zijn allemaal vergeven (er is op de website wel een 

wachtlijst voor koopwoningen). Als huurder kun u zich op de site ook aanmelden voor een online 

informatiebijeenkomst op 20 oktober over energie besparen. Ga naar: www.regionaalenergieloket.nl/acties. 

 

Heeft u vragen?  

Neem dan contact op met Regionaal Energieloket. Bel met 088 525 4110 of stuur een e-mail naar 

projecten@regionaalenergieloket.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan-Willem Slijper 

Wethouder Duurzaamheid 
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Planning Best aardgasvrij 

 

Voor alle buurten in Best onderzochten we de mogelijkheden om over te stappen naar duurzame 

warmtebronnen. Als eerste maakten we onderscheid tussen gezamenlijke of individuele mogelijkheden. Na 

dat onderscheid zijn vier type buurten benoemd. U kunt op de website van het Regionaal Energieloket ook 

met uw postcode opzoeken in welk type buurt uw woning staat.  

 

Collectieve aanpak: samen van het aardgas af 

In sommige buurten zorgt de gemeente voor een gezamenlijk (collectief) alternatief voor aardgas. In deze 

buurten maken we samen de overstap.  

 

1. Zoekbuurten, tussen 2022 en 2030 van het gas af: Naastenbest-Midden en een  

(stukje van) Heivelden  

De huizen in deze buurten gaan vóór 2030 van het aardgas af. We onderzoeken nu op welke manier dat 

het beste kan. Dat is op dit moment nog niet bekend. 

 

2. Bespaarbuurten, tussen 2022 en 2030 inzetten op besparen: Wilhelminadorp-midden,  

De Leeuwerik, Hoge Akker, Schutboom, Oirschotseweg en omgeving Batadorp-Noord  

Tot 2030 ligt de focus op energie besparen door isoleren, zodat deze woningen klaar zijn voor de 

overstap op duurzame verwarming. Het is de bedoeling dat deze buurten ergens na 2030 van het gas af 

gaan. 

 

3. Lange termijn, na 2030 van het gas: Speelheide-west, Salderes, Oud Best, Centrum, 

Kantonnier en Batadorp Zuid 

Deze wijken staan genoemd als ‘lange termijn’. Eventuele alternatieven voor aardgas zijn nu niet 

bekend. Belangrijk is dat u nu zelf al kunt starten met energie besparen door te isoleren. 

Individuele aanpak: zelf van het aardgas af 

Deze buurten lijken vooralsnog niet geschikt voor een collectieve warmtebron. Woningeigenaren kunnen in 

‘eigen tempo’ van het gas af gaan. 

4. Eigen tempo, tussen 2022 en 2050 van het gas: Heivelden (rest), Heuveleind, Villawijk, 

Heikant-Heivelden, Dijkstraten, Steegsche Velden, Speelheide-oost, buitengebied, 

woningen op bedrijventerreinen 

In deze buurten hebben de bewoners zelf de keuze wanneer ze overstappen op duurzame verwarming. 

Ze kunnen alvast starten met energiebesparende oplossingen.  

 

Zelf besparen en isoleren 

Het belangrijkste is dat u gaat isoleren, zodat u minder gas nodig heeft voor verwarming. Ook is het 

mogelijk om nu al kleinere maatregelen te nemen. Op de website van Regionaal Energieloket vindt u 

meer informatie, subsidiemogelijkheden en tips. Of kijk op de website van Best Duurzaam: 

www.bestduurzaam.nl. 
 

Komende informatieavonden  

Ook goed om te weten: dit najaar komen er nog eens drie informatieavonden over zonnepanelen, isoleren 

en warmtepompen. De eerste informatieavond in oktober gaat over zonnepanelen. Later in september 

kunt u zich hiervoor aanmelden op de website van het Regionaal Energieloket. Houdt de kanalen van de 

gemeente in de gaten voor meer informatie. 
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