Verslag derde bijeenkomst klankbordgroep 30 november 2021, 19.30 uur, online
Aanwezig: 4 bewoners van de wijk Het Eiland, 2 Medewerkers van de gemeente SWF.
Gemeente Medewerker 1 (GM1) geeft een presentatie over de technische haalbaarheid van het
project aangaande aquathermie. Deze informatie wordt ook in januari nog een keer aan alle
klankbordgroep leden teruggekoppeld en zal bij het verslag worden toegestuurd. Tevens wordt dan
in januari ook een presentatie gegeven betreffende de financiële haalbaarheid. We gaan er vanuit
dat deze bijeenkomst dan fysiek georganiseerd kan worden maar moeten natuurlijk de dan geldende
regels in acht nemen.
Er komt binnenkort een nieuwsbrief uit voor alle bewoners van het Eiland.
In een aantal woningen zullen mogelijk afleversets geplaatst worden (woningen welke worden
aangesloten op het MT-net). In het infopunt (Valkstraat 5, welke 15 december geopend wordt) zal
zo’n afleverset te zien zijn.
Vanaf januari komt er een energiecoach op het Eiland, welke o.a. kan helpen met laagdrempelige
investeringen.
Op het infopunt in de Valkstraat is het de bedoeling dat de gemeente op 2 dagen in de week
aanwezig is. Verdere info hieromtrent is ook te vinden in het infopunt.
De vraag wordt gesteld wat de kosten zullen zijn als men in eerste instantie niet mee wil doen met
aardgasvrij maar later wel. - > Dit is op dit moment nog niet te zeggen.
Op 21 en 22 december wordt de planning voor het jaar 2022 verfijnd en in detail bekeken.
Activiteitenkalender 2022, iedereen wordt uitgenodigd om ideeën aan te dragen. De ideeën kunnen
gemaild worden naar duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.
-

Bijvoorbeeld: voorstel om bijvoorbeeld een week lang bij de woningen langs te gaan (door
de energiecoach) om te kijken welke investeringen nodig zijn.
Nadenken over de groenvoorzieningen.
ROC Friese poort heeft technische opleiding? We kunnen vragen of er een technische
opdracht gegeven kan worden aan studenten betreffende het warmtenet op het Eiland.

Toegangsweg Het Eiland: is er een noodbrug waarop je het Eiland af kunt tijdens de
werkzaamheden? Er is over nagedacht. Noodbrug was niet haalbaar. Er wordt wel gekeken hoe de
weg toegankelijk blijft voor schoolgaande kinderen.
Het idee wordt geopperd om bij deze groep ook eens wat andere disciplines van de gemeente aan
te laten haken (bijvoorbeeld verkeer, afdeling groen).
Bestemmingsplan is in voorbereiding. GM1 kijkt nog na wanneer het in de Raad gaat komen. GM1
gaat achter de startnotitie aan. Alles wat in de raad en het college wordt behandeld is openbaar.
Wijk Bewoner 1 (WB1) verdiept zich in de Staatscourant v.w.b. de gaswet en de waterwet.
GM1 gaat navragen of het funderingsonderzoek door Elkien openbaar is.
Er wordt nog een datum geprikt voor de bijeenkomst in januari. Ook de gedetailleerde planning zal
dan getoond worden.
Mocht er in de tussentijd nog iets zijn wat niet kan wachten tot januari dan kan er altijd gebeld of
gemaild worden.

