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In deze nieuwsbrief informeren wij u

over de eerste stappen op weg naar
een aardgasvrij Reyeroord.

Warme wandeling: zaterdag 26 juni
In Reyeroord werken we samen aan een mooie
toekomst voor de wijk. Reyeroord gaat in de toekomst
van het aardgas af. Dat betekent dat we in Reyeroord
straks geen aardgas meer gebruiken om huizen te
verwarmen, te koken en te douchen. Dat is veiliger en
duurzamer. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over
de voortgang van het project aardgasvrij Reyeroord.
Deze brief wordt huis-aan-huis bij alle bewoners in
Reyeroord verspreid. Als huiseigenaar kiest u straks
zelf of u aardgasvrij wordt, als huurder beslist uw
verhuurder daar in eerste instantie over. Let daarom
goed op, welke informatie is bedoeld voor
huiseigenaren of voor huurders.
Het lijkt misschien wat stil aan onze kant, maar achter de
schermen is er de laatste maanden hard gewerkt. Het
aanleggen van een warmtenet en het aansluiten van
woningen daarop is een ingewikkelde klus. Dit moet goed
uitgedacht en berekend worden. Zo voorkomen we
verrassingen en kunnen we u straks precies uitleggen wat
u kunt verwachten als u besluit over te stappen op
stadsverwarming. We hebben alle kosten nu goed in beeld
en doorgerekend. We zijn nu bezig het aardgasvrij aanbod
aan eigenaar-bewoners en verhuurders voor te bereiden en
vast te stellen.
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat wij voor de
zomer een aanbod aan het eerste deel van de wijk willen
doen. Dit gaat ons helaas niet lukken. De planning is nu dat
alle huiseigenaren rondom de Kreileroord en de
Bredenoord na de zomer een aardgasvrij aanbod
ontvangen. Dan is het duidelijk wat het u kost om over te
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stappen en hoe dit precies in zijn werk gaat. U heeft dan
nog voldoende tijd om hierover na te denken en een keuze
te maken. In het westelijke deel van de wijk, rondom de
Kreileroord en de Bredenoord beginnen we met de aanleg,
van 2023 tot en met 2025. Het oostelijke deel van de wijk,
rondom de Nieuwenoord, volgt daarna vanaf 2026. Huiseigenaren in dit deel van de wijk ontvangen op een later
moment hun aardgasvrij aanbod.
Denkt u mee?
Wilt u graag meedenken over hoe we de veranderingen en
uitdagingen in de wijk het best kunnen aanpakken? Mail
naar aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl en ontvang meer
informatie over hoe en wanneer u mee kunt denken.

Warm Reyeroord
Reyeroord gaat in de toekomst van het aardgas af. Dit zijn
grote uitdagingen en veranderingen. Daarom zult u ons
steeds vaker in de wijk zien met ‘Warm Reyeroord’. We
willen deze veranderingen graag samen met u aangaan.
Daarom organiseren wij de komende maanden
verschillende activiteiten en gesprekken in de wijk.

Kunstobjecten in de wijk
De zon schijnt weer, de corona regels worden verder
versoepeld en de behoefte om leuke dingen te doen groeit.
In Reyeroord organiseren we daarom een ‘Warme
Wandeling’ in het thema Reyeroord Aardgasvrij. Binnenkort
worden drie kunstobjecten over aardgasvrij in de wijk
geplaatst. De objecten worden later op een andere plek in
de wijk gezet. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt.
Warme Wandeling zaterdag 26 juni
Speciaal voor u, wordt op zaterdag 26 juni een warme
wandeling georganiseerd. U bent welkom tussen 12.00 en
16.30 uur om te wandelen langs deze kunstobjecten. U
krijgt uitleg over aardgasvrij en kunt vragen stellen. Bij elk
object is iets te doen en staat iemand voor u klaar. Ook
kinderen zijn van harte welkom en kunnen meedoen.
Loopt u mee?
De start van de wandeling is bij de Pelgrimskerk,
Reyerdijk 51. Wilt u niet wandelen? Dan bent u ook
welkom voor een praatje. Reyeroord gaat overstappen op
restwarmte. Op deze manier willen we u op een leuke
manier, samen met andere bewoners in de wijk, laten zien
welke veranderingen eraan komen.
Kopje koffie in een Warm Reyeroord mok!
De koffie staat klaar. Thee trouwens ook. En deze keer in
een echte ‘Warm Reyeroord’ mok. En de mok mag u
meenemen naar huis (op=op). We rekenen op uw komst!

Nieuws van Woonbron
Wilbertoord
De aannemer is volop bezig met het renoveren van de
woningen. De woningen worden beter geïsoleerd, zodat er
straks minder warmte nodig is om de woning ’s winters
warm te houden. Installateur Feenstra heeft bij de eerste
woningen de warmtelevering uitgezet. Dat betekent dat
deze bewoners tijdelijk geen verwarming hebben. Dit was
nodig om het ketelhuis voor te bereiden op de komst van
warmteleidingen.
Ook worden op dit moment de radiatorkranen vervangen in
de woningen. Begin juni heeft Vattenfall het warmteoverdrachtstation (een betonnen huisje) in de straat
geplaatst. Deze maand worden de leidingen onder het
grasveld ingegraven naar de twee flats van Woonbron.
Vanaf eind augustus zijn deze twee flats van het gas af.
Schuilburgh
Ook de Schuilburgh wordt aangesloten op het warmtenet.
De voorbereidingen hiervoor met Vattenfall en de
installateur van Woonbron zijn gestart. Diverse inspecties
en opnames in het complex zijn achter de rug. Woonbron
streeft ernaar dat het gebouw in 2022 van het gas af gaat
en overstapt op het warmtenet. Wanneer dit definitief
wordt, zal Woonbron de bewoners verder informeren.
Meer informatie over aardgasvrij?
Tel:
14010
E-mail:
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl
Website:
www.duurzaam010.nl/reyeroord

