
Aardgasvrij Urk 
in 2050

Urk mooi houden voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 
Dat willen we allemaal. De 
gemeente werkt daarom aan 
een duurzaam Urk in 2050. 
De eerste stap is een plan 
om alle huizen en gebouwen 
op Urk -net als vroeger- weer 
aardgasvrij te maken.

Iedere wijk een eigen plan
Hiervoor maakt de gemeente de komende maanden een plan: de Transitievisie 
Warmte. Daarin bekijken we eerst per wijk welke duurzame warmteoplossing het 
beste past en wanneer een wijk kansrijk is om van het aardgas af te gaan. Iedere 
wijk op Urk is immers anders. En bij iedere wijk passen andere mogelijkheden. 
 

Samen besluiten

| Duurzaamheidsvisie Urk 202010

Meer informatie: mail of bel met de gemeeente:   
 duurzaam@urk.nl            (0527) 689868

BEKIJKEN

De gemeente bekijkt eerst wat voor 
iedere wijk een goede oplossing 
kan zijn. Bewoners kunnen hierbij 
meedenken.

BESPREKEN

De oplossingen legt de gemeente 
vast in de concept Transitievisie 
Warmte. Die delen we met de 
bewoners in de zomer

BESLUITEN

Daarna neemt de 
gemeenteraad er 
een besluit over.
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RIOTHERMIE

Warmte winnen uit afvalwater

WARMTENET

Restwarmte gebruiken van bijvoorbeeld 
visverwerkende industrie.

OPPERVLAKTEWATER

Warmte uit het oppervlaktewater.

BUITENLUCHT

Warmte uit de buitenlucht

DUURZAAM GAS

Biogas en groene waterstof 

Voorbeelden van verwarmen 
zonder aardgas

Denk en doe mee!
We nodigen iedereen op Urk uit om mee te denken en mee te doen. Denk mee  
met de gemeente over oplossingen per buurt. En wat het voor u betekent.  
U kunt zich aanmelden voor meedenk bijeenkomsten of bijdragen aanleveren  
via duurzaam@urk.nl.

Energieloket
U kunt nu al aan de slag gaan met uw huis. Bijvoorbeeld door 
het nu al goed te isoleren. Dan profiteert u meteen van een 
comfortabel huis. Kijk op http://www.energieloketflevoland.nl/ 
voor meer informatie, of bezoek het energieloket Urk. 
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