
 
 
 
Hier is meer informatie rondom het gasvrij maken van een dorp en een website van een project van de provincie. Op 
de website staat veel informatie over hoe je een project met inwoners moet aanpakken en wat niet werkt. Cover - 
EVI (brabant.nl) 
 
Algemeen 
Alle woningen in Land van Cuijk, dus ook in Vortum Mullem moeten uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn en op 
een andere manier verwarmd gaan worden. We hebben niet de luxe om te wachten voordat we in actie komen, 
zeker niet nu de gasprijzen heel hoog zijn. Daarom gaan we in het Land van Cuijk met 3 a 4 kernen aan de slag om te 
kijken hoe dat nu werkt aardgas vrij worden.  
 
De eerste stap naar aardgasvrij wonen is isoleren. Alleen hele nieuwe woningen zijn al goed genoeg geïsoleerd, alle 
andere huizen moeten verder geïsoleerd worden. Veel mensen zijn er al mee bezig maar nog niet iedereen. Om er 
wel voor te zorgen dat iedereen in een wijk of straat met isoleren aan de slag gaat, hebben we als gemeente een 
aantal instrumenten die we kunnen inzetten. Maar om die instrumenten te kunnen inzetten hebben we hulp van 
inwoners nodig. 
 
Rol dorpsraad 
Wat ik aan de dorpsraad wil vragen is of zij of mondeling of via een advertentie in de dorpskrant mensen willen 
zoeken die de gemeente willen helpen om het dorp Vortum Mullem zo goed te isoleren dat iedereen over enkele 
jaren van het aardgas af kan. Het hoeft dus niet de dorpsraad zelf te zijn die een actieve rol gaat spelen, maar de 
dorpsraad kan wel een rol spelen om enthousiaste inwoners te vinden. 
 
Wat bieden we als gemeente   
We hebben een aantal zaken die we kunnen aanbieden afhankelijk wat inwoners zelf willen: 
Energie café 
Energiescans van enkele kenmerkende huizen in Vortum Mullem 
Informatie avonden 
Experts die ingehuurd kunnen worden 
Inzet van een weetkeet waar inwoners informatie kunnen krijgen 
Energiebespaar spreekuren in het dorpshuis 
Gezamenlijke inkoop van isolatie of warmtepompen 
Extra mogelijkheden voor mensen die energierekening niet kunnen betalen en in een slecht geïsoleerd huis wonen. 
 
Financiering 
Als overheid vinden we een betaalbare energietransitie belangrijk. Daarom biedt het rijk subsidie mogelijkheden en 
een lening zonder rente aan inwoners met een laag inkomen. Voor andere inwoners heeft de gemeente een 
duurzaamheidslening met lage rente. En ontwikkelen we een aanpak voor het isoleren van woningen met een laag 
energielabel en inwoners met een laag inkomen.  
 
Hoe lang duurt het project? 
Niet alle huizen zijn hetzelfde. Sommige zijn al geisoleerd en misschien ook al aardgasvrij, andere moeten nog alles 
isoleren en  weer andere woningen zijn deels geïsoleerd. Daarnaast heeft niet iedereen meteen genoeg geld om alle 
maatregelen te nemen. Maar maatregelen kunnen ook in stappen worden gedaan. Soms zijn er ook privé 
omstandigheden waardoor mensen nog geen tijd hebben om met het verduurzamen van hun huis aan de slag te 
gaan. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat projecten tijd kosten. Gemiddeld duurt een traject 8 jaar.  
 
Ik hoop dat je iets aan deze informatie hebt. Als je meer wilt weten dan hoor ik het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 

Claudia Beckers-Maessen 
Beleidsadviseur Duurzaamheid en Milieu 
Team  Ruimtelijk Beleid 
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