
 

 

 

 

Oplossing in zicht voor wijkbewoners De Teuge 
Collectieve energievoorziening wordt omgebouwd naar individuele energievoorziening 

 

Om de problemen met de collectieve energievoorziening in de wijk De Teuge op te lossen, vat 

overleggroep De Teuge het plan op om de voorziening  in woonwijk De Teuge anders in te richten. De 

woningen worden  voorzien van een adequate individuele energievoorziening.  Robert van den 

Breemen, voorzitter van belangenvereniging De Teuge, ziet deze stap als een belangrijke doorbraak in 

het proces: “Ik ben blij dat er mogelijkheden gecreëerd worden om een aantal acute problemen voor de 

bewoners snel op te lossen en dat er uitzicht is op een permanente oplossing.”  

 

De overleggroep kiest voor deze richting om de problematiek van de energievoorziening van de bewoners in 

de wijk de Teuge snel en structureel op te lossen. Een belangrijk aspect hierbij is om het uitvoeringstraject  

los te koppelen van het juridische traject. Laatstgenoemde kan nog jaren in beslag nemen terwijl de bewoners 

nu een oplossing behoeven.  

 

Uitvoeringstraject 

Om het plan om bewoners aan te sluiten op een individuele energievoorziening te bekostigen, stelt de 

overleggroep voor een fonds op te richten. Het fonds wordt gevuld  door verschillende partijen uit de 

overleggroep. Op dit ogenblik wordt het plan verder uitgewerkt. Het zal zeker nog een jaar duren voordat 

iedereen is voorzien van individuele energievoorziening. Het fonds zal daarom ook gebruikt worden om de 

bewoners gedurende deze periode te ontzorgen. Kosten als gevolg van problemen met de warmtepompen die 

tussentijds ontstaan zullen dan ook bekostigd worden uit het fonds. “De afgelopen periode heeft de 

overleggroep De Teuge intensief en constructief overlegd om voor de bewoners een goede oplossing te vinden 

in de energievoorziening. Het voorstel dat er nu ligt, brengt ons een stap dichterbij.  Als op hoofdlijnen meer 

duidelijkheid is over de uitwerking van het voorstel zal ik zo snel mogelijk de gemeenteraad vragen om aan 

het plan mee te werken”, aldus wethouder Rik de Lange 

 

Overleggroep De Teuge  

Op initiatief van de gemeente Zutphen bestaat sinds december 2010 een overleggroep over de problematiek in 

woonwijk De Teuge. Gesprekpartners zijn: bewoners van De Teuge (vertegenwoordigd door de 

belangenvereniging), bouwondernemers, installateurs, Vitens, woningstichting Ons Huis en de gemeente 

Zutphen.  
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