
AARDGASVRIJ EERDE ??  OPROEP VOOR DEELNAME KLANKBORDGROEP    Eerde,    27 januari 2021 

Vanaf 2030 wonen zonder verwarming op aardgas? Volgens een brief van de gemeente gaan alle huishoudens in 
Eerde tussen 2030 en 2050 van het gas af. De gemeente gaat al in 2021 een plan maken hoe ze per dorp en wijk naar 
fossiel vrije energie overgaan. Voor 2030 starten de eerste projecten. Naast een plan voor aardgasvrij verwarmen 
worden er ook plannen gemaakt voor energieopwekking met zonnepanelen en windmolens in ons buitengebied. 

Concreet betekent dit voor Eerde: 

• Gasloos verwarmen: Woningen in kern van Eerde gebouwd tussen 1992 en 2012 staan op de longlist voor
mogelijke uitvoering vóór 2030.

• Zonne-energie: Vlagheideberg aangewezen voor onderzoek naar 10 ha zonnepanelen. Verder zijn er
aanvragen voor veel zonneweiden in de directe omgeving.

• Wind-energie: Zoek gebieden aangewezen, Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/ N279 en Schijndelse
heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Klankbordgroep AARDGASVRIJ EERDE: 
De dorpsraad wil een klankbordgroep samenstellen, om samen te werken met de gemeente. De klankbordgroep zal 
waar nodig en mogelijk openbaar in overleg treden met bewoners van Eerde en ze via internet informeren.  

Oproep voor deelnemen aan klankbordgroep: 

Ben je geïnteresseerd, ben je door interesse of beroep deskundig en of denk je hierover namens bewoners van 
Eerde de komende jaren mee te kunnen werken meld je dan aan. Om snel te kunnen beginnen graag opgeven voor 
15 februari 2021. 

Voor opgeven voor klankbordgroep of vragen hierover kun je terecht: 

• Email: aardgasvrijeerde@dorpsraadeerde.nl
• Telefoon: Dorpsraad Eerde: Patrick Ketelaars;  0613259376

Algemene vragen en informatie voorziening: 

• Vragen van inwoners uit Eerde, stel je vraag of geef je reactie meteen aan de dorpsraad via.
• Email: aardgasvrijeerde@dorpsraadeerde.nl

Voor actuele informatie en links naar informatie zie: 

• https://dorpsraadeerde.nl/
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 • Zonne-energie: Vlagheideberg aangewezen voor onderzoek naar 10 ha 
    zonnepanelen. Verder zijn er aanvragen voor veel zonneweiden in de 
    directe omgeving.
 • Wind-energie: Zoek gebieden aangewezen, Wijboschbroek langs de Zuid-
     Willemsvaart/N279 en Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Klankbordgroep AARDGASVRIJ EERDE: 
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