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Dhr. R. Spoelstra  

Beste  bewoner,  

Net  als  de  rest  van  Nederland  wordt  Austerlitz  op termijn  aardgasvrij.  Dit gebeurt  niet  van  vandaag  op  
morgen,  dit is proces  van  jaren.  De gemeente  onderzoekt  op dit moment  op welke  manieren  Austerlitz  
vertwarmd  kan  worden,  kan  koken  en  warm  water  kan  krijgen,  als  de  toevoer  van  aardgas  stopt.  Dit 
onderzoek  doet  zi] in een  werkgroep  samen  met  experts,  inwoners  van  Austerlitz,  netwerkbeheerder  
Stedin  en  woningcorporatie  Woongoed  Zeist.  

Hoe  kijkt  u hier  tegenaan  ?  
We zijn natuurlijk  benieuwd  naar  uw gedachten  en  meningen  hierover!  Daarom  doen  wij samen  met  de  
Academie  van  de  Stad  en  de  Universiteit  Utrecht  een  onderzoek.  Dit onderzoek  gaat  over  hoe  u als  
bewoner  aankijkt  tegen  de  overgang  naar  nieuwe  manieren  van  verwarmen  en  koken  waarbij  geen  
aardgas  wordt  gebruikt.  Wat  vindt u als  bewoner  van  het  aardgasvrij  worden  van  Austerlitz,  welke  vragen  
en  zorgen  heeft  u?  
Op 19 december  2019  voeren  de  studenten  van  de  Universiteit  Utrecht  dit huis-aan-huis  onderzoek  in 
Austerlitz  uit. Mogelijk bellen  ze  ook bij u aan.  Hopelijk kunt  u dan  even  tijd maken  voor  een  kort interview.  
Dit duurt  naar  verwachting  20 tot 30 minuten.  

Bewonersbijeenkomst  
Wat  is de  slimste  manier  om aardgasvrij  te  worden,  en  wat  is het  beste  moment  hiervoor?  In maart  2020  
wordt  de  tweede  bewonersbijeenkomst  Aardgasvrij  Austerlitz  georganiseerd.  Hierin worden  de  resultaten  
uit het  onderzoek  gepresenteerd,  maar  ook hoe  de  werkgroep  nu werkt  aan  de  verkenning  naar  een  
Aardgasvrij  Austerlitz.  U ontvangt  hiervoor  een  aparte  uitnodiging.  

Wilt u verder  meedenken?  
Heeft  u verder  nog  suggesties  of wilt u meedenken  over  de  toekomst  zonder  aardgas  in Austerlitz?  Neemt  
u dan  contact  op met  ondergetekende  via telefoonnummer  14 030,  of mail naar  zeist@zeist.nl , ter  attentie  
van  mij. 
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Wilt u meer  weten  over  hoe  de  gemeente  Zeist  samen  met  alle  betrokkenen  werkt  aan  de  overgang  van  
aardgas  en  andere  fossiele  energie  naar  duurzame  energie?  Kijk dan  op wwv\/.zeist.nl/nieu\weeneraie  en  
op  www.zeist.nl/austerlitzaardaasvrii . 

Vriendelijke  greet,  

Programmamanager  gemeente  Zeist  
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