samenvatting

Themaplan
Verbinden van de opgaven
Wat levert het op om de aardgasvrije opgave te verbinden aan andere
Wijkopgaven? En hoe doe je dat goed?
Binnen het thema Verbinden van de opgaven wordt onderzocht of, hoe en wanneer het koppelen van andere
opgaven in de wijk de wijkgerichte aardgasvrij aanpak ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan verbinding met
fysieke opgaven zoals aanpassingen in het openbaar groen. Maar ook aan sociaaleconomische opgaven zoals
schuldenproblematiek of veiligheid in de wijk. Deze andere wijkopgaven worden onderzocht vanuit hun
‘meekoppelwaarde’ maar zijn op zichzelf geen doelen van dit thema. Dit thema is relatief nieuw binnen het
Programma Aardgasvrije Wijken. Zowel bij gemeenten als Rijksoverheid groeit het aantal initiatieven op het
gebied van integrale gebiedsgerichte werkwijzen.

Leervragen
1.

Welke onderwerpen zijn logische om te verbinden aan het aardgasvrij maken van de wijk?

2.

Wat levert verbinden (meekoppelen van specifieke andere opgaven) op voor de wijkaanpak?

3.

Welke succesfactoren zijn er voor het verbinden van opgaven? Welke knelpunten?

4.

Wat betekent het verbinden van opgaven voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie?

5.

Op welke manier kunnen individuele bewoners en collectieven van bewoners bij het verbinden van
opgaven betrokken worden?

Activiteiten van het themateam Verbinden van de opgaven
•

Onderzoeksagenda als kapstok voor alle onderzoeken en activiteiten binnen dit thema

•

Activiteiten voor gemeenten in het kennis- en leerprogramma (start oktober 2020)

•

City Deal ’energieke wijken: duurzaam en sociaal’ om koplopergemeenten te ondersteunen die de
aardgasvrij opgave aan andere opgaven in de wijk verbinden (voorjaar 2021)

•

Experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken (2019 – 2021) van Platform31 en Nyenrode
Business University waaraan 18 gemeenten deelnemen die experimenteren met het verduurzamen van
kwetsbare wijken.

Kennis delen, hoe doen we dat?
Opgedane kennis uit de proeftuinen wordt gedeeld, onder andere via de reflectieve monitoring en de leerkring
verbinden van opgaven. De City Deal richt zich op het wegnemen van obstakels en het opschalen van
successen. Een aantal proeftuingemeenten neemt deel aan de Deal. Via het Kennis- en Leerprogramma
worden activiteiten voor gemeenten georganiseerd. Onderzoeksresultaten worden via de PAW-website
beschikbaar gemaakt en het themateam zal waar mogelijk relevante initiatieven en personen aan elkaar
koppelen.
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