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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. 

 

Laatste kans 

Heeft u nog geen intentieverklaring getekend en wilt u toch 

meedoen met de overstap naar aardgasvrij? Of heeft u een 

woning gekocht en bent u net in deze buurt komen wonen? 

Dan is nu echt de laatste kans om aan te geven dat u wilt 

meedoen. Laat dit ons weten voor donderdag 22 april. Dit 

is echt de allerlaatste mogelijkheid om aan te geven dat u 

(alsnog) wilt meedoen om over te stappen op 

stadsverwarming.  

 

Huisbezoeken 

Ondertussen worden de huisbezoeken uitgevoerd bij alle 

huiseigenaren die overstappen op stadsverwarming. Om zo 

een extra uitleg te krijgen op het huidige aansluitplan, met 

alle details over de afwerking. Installateur Feenstra en 

aannemer Willems Vastgoed komen bij de eigenaren langs.  

 

Renteloze lening 

Helaas is het nog niet mogelijk om de renteloze lening aan 

te vragen. Dit is zo specifiek dat het nu pas na de zomer 

klaar zal zijn. We hadden gehoopt dat het veel eerder zou 

lukken, maar technisch vergt het meer tijd dan verwacht. 

We begrijpen dat dit vervelend is. Het is voor iedereen 

nieuw. Het is de eerste keer is dat de gemeente zo’n soort 

lening aanbiedt. Eind maart komt er wel een lening voor de 

Rotterdammers beschikbaar, alleen hierbij moet wel rente 

worden betaald. U heeft het geluk dat we voor dit project 

een renteloze lening beschikbaar kunnen stellen. Maar we 

vragen dus nog even om uw geduld. Vragen? Bel ons. 

 

Wist-je-datje 

 

Platte bodem 

Als je een elektrische kookplaat gebruikt, is het belangrijk 

dat je pannen met een vlakke, platte bodem gebruikt. Deze 

verdelen de warmte optimaal, waardoor ze het eten sneller 

en gelijkmatiger bereiden. 

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:  

Mevrouw Hezime Oztűrk, 35 jaar, woont met haar man en 

zoontje van 6 jaar aan de Korendijk. Zij wonen hier met 

veel plezier, alweer vijf jaar. Het is een koopwoning. 

  

Onze straat is leuk, vertelt ze.  Ook door corona is er meer 

saamhorigheid en sociale controle in de straat. Er is een 

whatsapp groep. Dit brengt buren dichterbij elkaar, en kun 

je wat voor een ander doen als er om gevraagd wordt. De 

straat is leuk, maar de wijk gaat wel wat achteruit, vindt ze. 

Toch wel wat overlast van hangjongeren, je hoort meer 

over inbraken en ziet vaker een politiebusje in de wijk. 

 

‘’Ja!”. Hezime doet mee aan de overstap naar aardgasvrij. 

De belangrijkste reden is voor haar het milieu. Het was nog 

wel lastig, want twee jaar geleden ging de cv-ketel stuk. Zij 

heeft de hele gemeente afgebeld, maar kreeg weinig 

gehoor. Uiteindelijk kreeg ze, op de dag dat de ketel 

geplaatst werd, contact met iemand van het project. 

 

De woningen bestaan ca. 14 jaar, dus veel buren hebben 

hun ketel al vervangen of zijn een nieuwe toe. Dit bleek ook 

de reden te zijn dat sommige buren niet mee wilde doen 

aan de overstap. Als je net een nieuwe ketel hebt, kun je 

weer jaren vooruit. Toch doet zij mee. Ook omdat het nu 

nog vrijwillig is en straks verplicht. En er zijn nu geen 

nadelen, vindt ze.  

 

Ze kookt al jaren elektrisch. En dat bevalt prima. Haar 

lievelingsgericht is Turkse pizza, al heb je daar vooral een 

oven voor nodig. Haar woning is super goed geïsoleerd. Zij 

gaan binnenkort nog wel vloerverwarming aanleggen.  

Hezime werkt als leerkracht Burgerschap bij het Albeda 

College. Dat is maatschappijleer. En nu is zij vooral aan het 

werk als examen coördinator. Haar man heeft een eigen 

bedrijf in de Dijken. Zij leest graag, haar laatste boek: ‘Het 

boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen 

(en je kinderen blij zijn dat jij het doet)’. Een interessant en 

leerzaam boek over opvoeden. Verder gaat ze graag met 

haar buurtjes wekelijks hardlopen. 

 

Nieuws van Woonbron 

Ook in februari en maart zijn de voorbereidingen bij 

Woonbron en Feenstra doorgegaan voor het aansluiten op 

het warmtenet van Vattenfall. Er ligt een goed plan om in 

de vier flatgebouwen diverse leidingen te vervangen. 

 

Zoals u weet, wil Woonbron het gehele wooncomplex aan 

de Heindijk, Hazendijk en Aalsdijk gasloos maken. Dit 

betekent dat niet alleen het gas voor de verwarming (de 

collectieve cv-ketels) wordt weggehaald, maar ook het gas 

waarmee u kookt. U ontvangt dan van Woonbron een 

elektrische kookplaat en een nieuwe pannenset. In januari 

heeft de VBC, de bewonersvertegenwoordiging in uw wijk, 

hier goedkeuring voor gegeven. Woonbron heeft het 

voorstel voor gasloos koken aan de bewoners voorgelegd. 

Op dit moment druppelen de reacties binnen. Wanneer 

minimaal 70% van de bewoners akkoord is met het 

voorstel, wordt gestart met de werkzaamheden om aan te 

sluiten op het warmtenet. 

 

Meer informatie? 

Bel of mail ons: 

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

 

De Duurzaamheidswinkel IJsselmonde is gesloten 

vanwege de coronamaatregelen. 
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