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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste 

stand van zaken van het project aardgasvrij. Vanwege 

de coronamaatregelen kunnen wij voorlopig geen 

fysieke bijeenkomsten houden. We hopen dat u het 

goed maakt. Het project aardgasvrij gaat door. Uw 

woning aardgasvrij maken, is voor huiseigenaren 

anders dan voor huurders. Let daarom goed op bij het 

lezen van deze nieuwsbrief welke informatie is bedoeld 

voor huiseigenaren of voor huurders. 

 

Huisbezoeken 

De huiseigenaren die willen overstappen op 

stadsverwarming krijgen nog een huisbezoek. Om zo een 

extra toelichting te krijgen op het huidige aansluitplan, met 

alle details over de afwerking. Installateur Feenstra en 

aannemer Willems Vastgoed komen bij langs. De 

huisbezoeken worden pas medio februari gemaakt. 

Jacqueline Jessurun, omgevingsmanager neemt contact 

met u op voor het maken van een afspraak. Na dit bezoek 

krijgt u een schriftelijke aanvulling op het huidige 

aansluitplan waarin de details staan over de afwerking.   
 

Nieuwe website  

Heeft u nieuwe website al gezien: www.duurzaam010.nl. 

Dat is het nieuwe platform van de gemeente over 

duurzaamheid. Via die website kunnen Rotterdammers 

advies krijgen over alle vormen van verduurzamen, van het 

aanleggen van een geveltuintje tot het leggen van 

zonnepanelen op je dak. Ook alle informatie over Heindijk, 

Korendijk aardgasvrij is hier te vinden: 

www.duurzaam010.nl/wijk/heindijk. Heeft u tips of mist u 

iets? Laat het ons weten.  
  

Vraag het Omgevingsmanager Jacqueline! 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kennis gemaakt met 

Jacqueline Jessurun, de nieuwe omgevingsmanager voor 

uw wijk. U kunt bij Jacqueline terecht voor al uw vragen 

over aardgasvrij. Vragen die vaker aan Jacqueline worden 

gesteld, worden ook in deze nieuwsbrief besproken. Zo 

heeft iedereen er wat aan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag:  

Vattenfall wordt de warmteleverancier in mijn wijk. Ik heb 

nu een andere leverancier voor stroom (elektriciteit). Moet 

ik nu verplicht overstappen op Vattenfall?  

 

Antwoord:  

Nee, dat hoeft niet. U krijgt een contract met Vattenfall voor 

de levering van stadsverwarming. Voor de levering van 

stroom kunt u gewoon bij uw huidige leverancier blijven of 

een andere leverancier kiezen. U bepaalt zelf van welke 

leverancier u stroom wilt afnemen.  

In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over aardgasvrij Heindijk, Korendijk, 

Aalsdijk, Bandeloodijk, Bronsdijk, 

Bazeldijk, Blesdijk en Hazendijk. 
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Bewoner aan het woord: Anja Klaver 

Anja Klaver, 63 jaar, woont met haar man Kees aan de 

Aalsdijk. Al sinds de eeuwwisseling!  Anja is een geboren 

Rotterdamse en woont sinds haar vijfde op Zuid. Eerder 

heeft zij een koopwoning aan de Molièreweg in 

Lombardijen gehad. Nu woont ze alweer 20 jaar aan de 

Aalsdijk. In een huurwoning van Vestia. Zij woont met 

plezier op Zuid.  

 

Anja en haar man zijn actief in de bewonerscommissie 

Aalsdijk. Zij als secretaris en hij als voorzitter. Zij denken 

mee en zitten in de werkgroep Centrumplan Keizerswaard.  

 

Maar ook bij de herinrichting en ophoging van de straat. 

Bovendien is Anja nauw betrokken geweest bij de 

gesprekken over aardgasvrij met Vestia. Vestia maakt de 

overstap nu nog niet. “Begrijpelijk, we wachten gewoon op 

de volgende ronde’’, aldus Anja. Vestia heeft wel alvast 

meegewerkt aan de overstap op elektrisch koken. Vestia 

betaalde de kosten voor het verwijderen en aanleg. Ook 

kregen zij een tegemoetkoming van 175 euro. En Anja 

heeft hieraan meegedaan, zodat er nu een prachtige 

inductiekookplaat in haar keuken staat. En het bevalt haar 

uitstekend. Het koken gaat lekker snel en de plaat is zo 

weer schoon.  

 

 

Anja is lacto-vegetarier. Ze eet geen vlees, vis en ei. Dat 

doet ze al jaren. Chili sin carne of macaroni met gorgonzola 

maakt ze graag klaar.   

 

Zij staat open voor aardgasvrij. Het is een goed plan, maar 

moet wel uitvoerbaar zijn. “En het is niet erg dat het nog 

even duurt”, aldus Anja. Ruim 11 jaar geleden is er groot 

onderhoud uitgevoerd. “Asbest is verwijderd en we hebben 

dubbel glas gekregen”. Ze houdt rekening met energie. 

Geen verwarming op de slaapkamers aan, ledlampen en 

licht uit als je niet in die kamer bent. Zij is druk met de 

bewonerscommissie, (klein)kinderen en mediteren.  

 

Nieuws van Woonbron 

De afgelopen periode heeft Woonbron overlegd met de 

VBC, de actieve bewonersvertegenwoordiging in uw wijk, 

over de aansluiting op het warmtenet van Vattenfall. Ook 

spraken zij over het voorstel voor elektrisch koken. De VBC 

heeft haar goedkeuring gegeven. Dit betekent dat 

Woonbron over enkele weken het voorstel ook kan 

voorleggen aan de bewoners.  

 

Inmiddels zijn in de grond de betonnen bakken gemaakt 

voor de ondergrondse huisvuilcontainers. Stadsbeheer zal 

u informeren wanneer deze in gebruik worden genomen. 

Vanaf dat moment kunt u de containerruimte niet meer 

gebruiken. 

 

Huisinstallateur Feenstra is ook gestart met de 

voorbereidingen voor het aanpassen van de binnen 

installatie voor warm water in de vier woonblokken van 

Woonbron aan de Heindijk/Hazendijk. Dit is nodig om de 

installatie alvast voor te bereiden op de aansluiting op het 

warmtenet. Ruim voordat Feenstra gaat starten met haar 

werkzaamheden, zullen de bewoners worden 

geïnformeerd. 

 

Wist-je-datje 

 

Een van de bronnen van stadsverwarming op Rotterdam-

Zuid is de restwarmte van Shell in Pernis. Hiermee kunnen 

16.000 Rotterdamse huishoudens worden verwarmd. 

Restwarmte is warmte die Shell niet meer kan gebruiken, 

maar die nog wel heel goed kan worden benut om huizen 

te verwarmen. 

 

Meer informatie? 

Bel of mail ons: 

Telefoon:    (010) 267 5015  
E-mail:        aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl 
Website:     www.duurzaam010.nl/wijk/heindijk 

 

De Duurzaamheidswinkel IJsselmonde is gesloten 

vanwege de coronamaatregelen. 
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