September 2020
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de eerste stappen op weg naar
een aardgasvrij Reyeroord.

Op weg naar een aardgasvrij
Reyeroord
Rotterdam gaat in de toekomst van het aardgas af. Dat
betekent dat we in onze stad straks geen aardgas meer
gebruiken om huizen te verwarmen, te koken en te
douchen. Dat is veiliger en duurzamer. Stoppen met
aardgas winnen voorkomt ook aardbevingen in
Groningen.
In oktober 2019 heeft u van ons een brief gehad waarin we
u hebben geïnformeerd dat Reyeroord één van de vijf
Rotterdamse wijken is, die als eerste van het aardgas af
gaan. Hoe we dit gaan doen en hoe ver we daar mee zijn
leest u in deze nieuwsbrief.
Waar staan we nu?
De gemeente Rotterdam heeft onderzocht wat de beste
oplossing is voor aardgas. Stadsverwarming op basis van
restwarmte uit de Rotterdamse haven is voor Reyeroord de
beste en goedkoopste oplossing. Op dit moment werken
we dit idee verder uit. Zo hebben wij in februari en maart bij
verschillende woningen in Reyeroord gekeken hoe deze
woningen op stadsverwarming aangesloten kunnen
worden. Binnenkort gaan we nog enkele woningen
bezoeken. Hierbij wordt gekeken naar de plek waar de
warmteleiding het huis binnen komt en waar de
warmteafleverset komt. Deze afleverset vervangt straks de
cv-ketel. Op basis van dit onderzoek kunnen wij uitrekenen
wat per woning de kosten zijn. Wij zijn op dit moment druk
bezig de totale kosten goed in beeld te krijgen.

www.rotterdam.nl/reyeroordaardgasvrij

Verwarmen en koken
Welke oplossingen voor verwarmen en koken zonder
aardgas zijn er eigenlijk? Hieronder zijn ze weergegeven:
1. Stadsverwarming
Stadsverwarming gebruikt
restwarmte die over is van de
industrie. Daarmee is het mogelijk
huizen en ook kraanwater te
verwarmen.
2. Elektrisch verwarmen
Via een elektrische cv-ketel,
warmtepomp of elektrische radiator
is het mogelijk om uw woning
elektrisch te verwarmen. De energie
daarvoor wordt duurzaam opgewekt.
Voorwaarde bij deze oplossing is dat
uw huis wel goed geïsoleerd moet
zijn omdat dit relatief veel stroom verbruikt.
3. Elektrisch koken
Voor koken is er maar één
oplossing: dat zal straks alleen nog
elektrisch gebeuren, met duurzaam
opgewekte energie.

Stap voor stap
Het is niet mogelijk om heel Reyeroord in één keer aan te
pakken. Daarom doen we dit gefaseerd. De eerste buurt
waar we starten is het noordelijk gedeelte. Dit gaat om de
straten Kreileroord, Reyertoren, Schuilingsoord, Veenoord,
Vikingoord, Wateroord. Deze bewoners krijgen binnenkort
meer informatie.
Wat betekent dat voor u?
Als eigenaar:
U mag zelf beslissen of u wilt overstappen op stadsverwarming of niet. Wanneer we meer
weten, krijgt u informatie over de
verschillende keuzemogelijkheden en
bijbehorende kosten.
Als huurder:
Dan beslist uw verhuurder. U hoort van uw
verhuurder of uw woning overstapt op
stadsverwarming en wanneer dat gebeurt.
Uw verhuurder neemt hierover dan contact
met u op.
Wat kunt u nu al doen?
Met kleine veranderingen kunt u uw energierekening
verlagen en het comfort verhogen. Bijvoorbeeld door iets
korter te douchen of de verwarming een halve graad lager
te zetten. Maar u kunt ook ledlampen en tochtstrippen
gebruiken. Door er nu al rekening mee te houden dat uw
huis aardgasvrij wordt, voorkomt u extra kosten in de
toekomst. Wilt u een nieuw fornuis aanschaffen? Dan kunt
u het beste een elektrisch fornuis kopen. Vragen? Kom
eens langs in de Duurzaamheidswinkel in winkelcentrum
Keizerswaard.
Aanleg stadsverwarming bij Bredenoord
Dit najaar worden enkele woonblokken in Reyeroord al
aangesloten op stadsverwarming. Het gaat om een
woonblok aan de Wilbertoord en Schalkeroord. Hiervoor zal
dit gedeelte bij de Bredenoord opgebroken worden om de
leiding aan te kunnen leggen. Dit kan komend najaar wat
hinder opleveren. Over deze werkzaamheden wordt de
directe omgeving door de aannemer geïnformeerd.
En de rest van de wijk?
In een groot deel van Reyeroord is de riolering aan
vervanging toe. Hiervoor moet de komende jaren de straat
open. Wij willen de aanleg van stadsverwarming zo veel
mogelijk combineren met deze werkzaamheden. Zo breken
we de weg niet onnodig vaak op en voorkomen wij hinder.
Uiteraard informeren wij u hierover. Het gaat zeker nog wel
twee jaar duren voordat wij in de rest van Reyeroord
beginnen met de daadwerkelijke aanleg van
stadsverwarming.

www.rotterdam.nl/reyeroordaardgasvrij

Wat gebeurt er nog meer?
In Reyeroord gebeurt trouwens veel meer, zoals
rioolvervanging en het aanleggen van waterberging.
Daarom is er Reyeroord+. Hier werkt de gemeente samen
met bewoners aan een fijne, leefbare wijk, die klaar is voor
de toekomst.
Meld u aan voor nieuwsbrief Reyeroord+
Wilt u de op de hoogte blijven van verhalen en avonturen in
de wijk? Of wat er speelt? Meld u aan voor de digitale
nieuwsbrief Reyeroord+. Dat kan via:
www.rotterdam.nl/reyeroord.
Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen
heeft. Wij hebben nog niet overal antwoorden
op. Hoe en wanneer de omschakeling in uw
wijk precies gaat gebeuren is nu nog niet bekend. Wat de
kosten voor u als bewoner zijn, weten we op dit moment
ook nog niet. Maar wat we wél weten delen we graag met
u. De komende tijd wordt dit steeds duidelijker. Daarover
houden we u op de hoogte.
Meer informatie?
Mail of bel ons.
Tel:
14010
E-mail:
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl
Website:
www.rotterdam.nl/reyeroordaardgasvrij
Of bezoek ons in de Duurzaamheidswinkel in
winkelcentrum Keizerswaard (nr. 80). In de zomer open op
dinsdag en donderdag van 12.30 tot 16.30 uur.

