
 

Veel gestelde vragen- Demonstratieproject warmte Kagerpleinbuurt 
Sassenheim  
 
Ik heb een vraag en/of een mening ingestuurd. Wat gebeurt hiermee? 
Alle ingekomen vragen en meningen hebben wij geregistreerd en delen wij met het college van de 
gemeente Teylingen en de gemeenteraad. 
 
Wanneer horen wij meer over de plannen en het besluit van de raad? 
De raad heeft gevraagd om een informatieve, technische behandeling van de stukken. Dit betekent 
dat ze de stukken eerst uitgebreid willen bespreken en vragen stellen, voordat ze kunnen besluiten 

over de plannen.  We verwachten dat de gemeenteraad de stukken in september bespreekt. Hierna 
informeren wij u over de uitkomst. 

 
Wanneer is mijn straat aan de beurt? Hoe lang zijn jullie bezig met het werk? Moeten jullie binnen 
in mijn huis zijn voor het werk? Wat gaat mij dit kosten? Ben ik verplicht om deel te nemen? 
Op deze vragen kunnen we nu nog geen antwoord geven. We gaan eerst met elkaar bekijken wat de 
mogelijkheden en wensen zijn en op welke termijn we zaken kunnen uitvoeren.  
 
Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik deze stellen?  
Stuur uw vraag naar duurzaamheid@HLTsamen.nl. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk 
beantwoorden. Ook  gebruiken we de binnengekomen vragen om  de website zo goed mogelijk aan 
te vullen. Met uw vraag, helpt u dus andere bewoners ook weer verder. Wilt u bij uw e-mail 

aangeven of het om een vraag of een mening gaat?  
 

Wat komt er in de plaats voor gas?  
Dat weten we nu nog niet. In opdracht van de gemeente is al wel een eerste onderzoek naar 
alternatieven voor het aardgas uitgevoerd. Daaruit blijkt dat  zonnewarmte,  aardwarmte en warmte 
uit water kansrijk en haalbaar kunnen zijn voor de buurt. Voordat we een definitieve oplossing aan 
kunnen wijzen, doen we hier eerst nog meer onderzoek naar.  
 
Ben ik verplicht om mee te doen?  
Nee. Als er een collectieve voorziening in uw buurt komt, ben u niet verplicht om mee te doen. Wel 
bent u dan zelf verantwoordelijk voor de verwarming van uw woning als de aardgasleiding afgesloten 
wordt.  
 
Wie betaalt voor mij een nieuw fornuis?  
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een nieuw fornuis.  
 
Ik heb net een nieuwe ketel gekocht. Wie vergoedt de kosten?  
De buurt zal op verschillende momenten van het aardgas afgaan. Het kan zijn dat u uw CV-ketel nog 
langere tijd kunt blijven gebruiken. De exacte planning is echter nog niet bekend.  
 
Moet ik mijn huis isoleren?  
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de oplossing die in de plaats van het aardgas komt. 
Hier kunnen we nu helaas nog geen uitspraak over doen. In veel gevallen kan het echter geen kwaad 
om uw woning te isoleren. Door uw woning te isoleren, gaan uw energielasten omlaag en uw 
woongenot omhoog.  
 
 
 

mailto:duurzaamheid@HLTsamen.nl


Wilt u advies over hoe u uw woning het beste kunt isoleren?  
Dan kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket via www.duurzaambouwloket.nl. Of u 
kunt een bezoek van een energiecoach aanvragen via de Groene Uitdaging: 
www.degroeneuitdaging.nl/energiecoach/energiecoach-teylingen.  
 
Valt mijn woning wel of niet binnen het initiatief?  
Kijk hiervoor op de  kaart.  Adresgrenzen volgen waar mogelijk nog. 


