November 2021
In deze nieuwsbrief informeren wij u

over Reyeroord Aardgasvrij.

Spreekuren, 17 december, subsidie.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het
aardgasvrij maken van 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.
We zijn gestart!
Na twee jaar van onderzoek, voorbereiding en rekenen
heeft het college van burgemeester en wethouders in
september het aardgasvrij aanbod voor woningeigenaren in
Reyeroord vastgesteld. Alle woningeigenaren in Reyeroord
zijn hierover per brief geïnformeerd. Woningeigenaren in
het westelijk deel van de wijk hebben een informatiepakket
ontvangen met een concreet aanbod voor het aansluiten op
stadsverwarming. In dat deel van de wijk gaan we starten
met de aanleg van het warmtenet. Woningeigenaren in het
oostelijke deel van de wijk moeten nog even wachten, daar
volgt een aanbod later. In 2026 gaat daar pas de schop de
grond in. Wel kan iedereen alvast overstappen naar
elektrisch koken. Voor eigenaar-bewoners in heel
Reyeroord is hiervoor een subsidie beschikbaar van € 500,per adres. De subsidie is vanaf nu aan te vragen via onze
website www.duurzaam010.nl/reyeroord.
Wist u dat…
•
Uw huidige leidingen en radiatoren gewoon gebruikt
kunnen worden met stadsverwarming en net zo warm
worden?

www.duurzaam010.nl/reyeroord

•

•

U pas de eigen bijdrage voor stadsverwarming betaalt
als uw leidingen en radiatoren zijn aangesloten op de
warmte-afleverset en alles naar behoren werkt?
Een gemiddeld huishouden in Reyeroord ongeveer
€ 60,- per jaar goedkoper uit kan zijn met stadsverwarming? Reken het voor uw eigen situatie uit met de
rekentool op www.duurzaam010.nl/reyeroord

De keuze is aan u
Het aardgasvrij aanbod ligt op tafel, het is nu aan u als
woningeigenaar om te beslissen wat u hiermee doet:
o Doet u mee en stapt u over op stadsverwarming met
het aanbod van de gemeente?
o Kiest u zelf voor een ander alternatief voor verwarmen
met aardgas?
o Of laat u het gaan en blijft u uw woning verwarmen met
aardgas?

Als u mee wilt doen, vul dan de interessekaart in en stuur
deze terug of lever deze in bij het Energiehuis. Woont u ten
noorden van de Reyerdijk, doe dit dan voor 31 december
dit jaar. Woont u ten zuiden van de Reyerdijk, dan heeft u
nog tot 1 oktober 2022 om uw keuze te maken. U zit nog
nergens aan vast. Pas als u een aansluitovereenkomst met
Vattenfall tekent is de overstap definitief.

Meting in de wijk
Bureau Frontlijn van de gemeente Rotterdam heeft van
november 2020 tot juli 2021 in de wijk gesprekken met
bewoners gevoerd. Hier is onderzocht wat de houding is
van bewoners tegenover aardgasvrij. En welke problemen
zij verwachten. 229 bewoners hebben meegedaan. Al deze
bewoners hebben antwoord gegeven op 10 stellingen over
aardgasvrij en het verduurzamen van hun huis.

Reserveer alvast vrijdag 17 december in uw agenda!
We kunnen nog niet alles verklappen en zijn afhankelijk
van de coronamaatregelen. Maar vrijdag 17 december van
15.00 – 19.30 uur hopen wij u te zien! We brengen
Reyeroord in ieder geval in warme kerstsfeer. Houd de
website in de gaten!

Volgend jaar leggen we dezelfde stellingen weer voor aan
zoveel mogelijk bewoners. Dan kunnen we bekijken of het
beeld en behoeftes over aardgasvrij ondertussen
veranderd is.

Subsidie elektrisch koken en Rekentool
Later dan verwacht, maar u kunt nu op de website terecht
voor de subsidie elektrisch koken. De subsidie is maximaal
500 euro. Ook de rekentool is nu beschikbaar. Hiermee
kunt u de jaarlijkse kosten voor stadsverwarming
uitrekenen en vergelijken met uw huidige kosten.

Nieuws van Woonbron
Wilbertoord over op stadsverwarming!
Begin oktober zijn de 56 woningen aan de Wilbertoord
definitief overgegaan op het warmtenet. Dit is het eerste, al
bestaande complex van Woonbron in IJsselmonde dat nu
volledig gasloos is. Tijdens een evenement in september
heeft een van de bewoners symbolisch de gaskraan
dichtgedraaid.

Vernieuwde website
We zijn bezig met het vernieuwen van de website
www.duurzaam010.nl/reyeroord. Neem eens een kijkje!
Enkele bewoners hebben al meegekeken hoe we de site
kunnen verbeteren. Toch willen we graag van meer
bewoners horen en wat u ervan vindt of iets mist. Heeft u
ideeën of mogen we u wat vragen stellen? Mail ons en we
nemen contact met u op. Dank!
Spreekuren in het Energiehuis
Heeft u vragen over aardgasvrij? Of wilt u hulp bij het
vergelijken van uw energierekening? Heeft u behoefte aan
een persoonlijk gesprek over aardgasvrij? Dan bent u van
harte welkom in het Energiehuis aan de Heindijk 350.
Deskundigen zijn aanwezig op woensdag 1, 8, en 15
december van 14.00 – 17.00 uur. U kunt deze dagen
gewoon binnenlopen of een afspraak maken.

Ook de woningen aan de Schuilingsoord en Veenoord
liggen in de wijk Reyeroord. Binnenkort zullen we de
eigenaren en huurders in deze flats informeren over
dezelfde overgang naar stadswarmte uit het warmtenet.
Op de foto: mevrouw Dorsman, de oudste huurder van de
Wilbertoord draait symbolisch de gaskraan dicht. Achter
haar, v.l.n.r.: Peter Kleinheerenbrink (Vattenfall), Martin
Roders (Woonbron), Frank Spel (Willems VGO) en Wilbert
Burger (Feenstra).
Meer informatie over aardgasvrij?
Tel:
010 – 267 50 20
E-mail:
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl
Website:
www.duurzaam010.nl/reyeroord

Heeft u de stoeptegel-route richting het Energiehuis
gemist? Binnenkort zal er nog meer te zien zijn in de wijk.
Houd de website in de gaten en houd uw ogen in de wijk
open voor meer Warm Reyeroord!

www.duurzaam010.nl/reyeroord

