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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het 
aardgasvrij maken van Reyeroord. Deze brief 
wordt huis-aan-huis verspreid bij alle bewoners in 
Reyeroord-Noord (fase A). Dat gaat om de 
volgende straten: Kreileroord, Schuilingsoord, 
Veenoord, Vikingsoord, Wateroord en de 
Reyertoren. U krijgt voortaan een eigen 
nieuwsbrief. Omdat we in uw deel van de wijk 
gaan starten met het project aardgasvrij. Als 
huiseigenaar kiest u 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. 
 
Aanbod huiseigenaren en verhuurders 
In september hebben alle huiseigenaren een aanbod 
van de gemeente gekregen om over te stappen op 
stadsverwarming. In het informatiepakket is alle 
informatie en de interessekaart te vinden. De keuze is 
nu aan u.  
 
Interesse in stadsverwarming? Laat het ons 
weten! 
Graag horen we voor 31 december 2021 van alle 
woningeigenaren in Reyeroord-Noord of ze interesse 
hebben in de overstap naar stadsverwarming. Dit 
kunt u kenbaar maken door de interessekaart in te 
vullen en bij ons in te leveren. Dit kan per post, maar u 
mag de kaart ook mailen naar 
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl .  
 
 
 

Vereniging van Eigenaren (VvE) 
Voor VvE’s is er iets meer tijd. Wij vragen hen om 
uiterlijk in maart aan te geven of de VvE meedoet met 
stadsverwarming. Met de VvE’s nemen we hierover 
apart contact op. Uiteraard kunnen zij ook contact 
met ons opnemen.  
 

 
Heeft u interesse? Lever uw interessekaart in voor 
31 december 2021!  
 
Hoe gaat het verder  
In maart 2022 kijken we samen met Vattenfall of er 
voldoende woningeigenaren in Reyeroord-Noord 
aangesloten willen worden op stadsverwarming. 
Minimaal 30% van de woningen in Reyeroord-Noord 
moet meedoen, anders kan het warmtenet niet goed 
functioneren.  
 

 

In deze nieuwsbrief voor Kreileroord, 
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meer over aardgasvrij in uw buurt. 
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Vattenfall komt dan bij u thuis 
Als blijkt dat voldoende woningen meedoen, dan  
gaat Vattenfall beginnen met de technische voor-
bereidingen. De gegevens van alle woningeigenaren 
die een interessekaart hebben ingeleverd, geven we 
door aan Vattenfall. Zij nemen rond juni 2022 dan 
contact op om een technische opname bij u thuis in te 
plannen. Dan wordt er samen met u gekeken hoe uw 
woning wordt aangesloten en waar leidingen en de 
warmte-afleverset komen. Hiervan wordt een 
aansluitplan gemaakt.  
 
Pas definitief als contract is ondertekend 
Dit plan wordt in het najaar vervolgens aan u 
voorgelegd samen met een aansluitovereenkomst. 
Als u met dit plan instemt en u tekent de aansluit-
overeenkomst dan stapt u definitief over op 
stadsverwarming.  
 
Elektrisch koken  
Aardgasvrij betekent dat we elektrisch gaan koken. 
Iedereen kan deze overstap alvast maken. 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 
 
Rekentool  
Op deze website is nu ook de online rekentool 
beschikbaar. Hiermee kunt u de jaarlijkse kosten voor 
stadsverwarming uitrekenen en vergelijken met uw 
huidige kosten van verwarmen op aardgas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warm Winter Reyeroord vanaf 17 december 
In deze donkere tijden brengen we deze maand licht 
naar de wijk! Van vrijdag 17 tot en met maandag 27 
december zijn er in de wijk verschillende objecten en 
bomen verlicht. Wandel rond en zie uw buurt in een 
ander licht. Wie weet komt u iets tegen dat u eerder 
nog niet is opgevallen. Vergeet ook niet om de 
kerstboom bij Kreileroord te bezoeken. U kunt hier  
uw Warme Wens voor de buurt achterlaten. Kijk voor 
de plattegrond op de site of haal deze vanaf 17 
december op bij de Coop aan de Bredenoord 8-16. 
 
 

Stralende buur(t) 
Heeft u er al één door de brievenbus ontvangen? Een 
warme wens, groet of boodschap van een 
(onbekende)buurtgenoot? Bij de Coop kunt u een 
kaart ophalen. Schrijf hier een mooie wens op, en doe 
de kaart tijdens de wandeling door de buurt bij een 
ander door de deur. Tover zo een stralende glimlach 
op het gezicht van een buurtgenoot! 
 

 

Nieuws van MaasWonen 
MaasWonen heeft een complex gelegen aan de 
Kreileroord 2 t/m 144. MaasWonen is samen met 
Vattenfall gestart met de technische- en financiële 
inventarisatie. Met de bewonerscommissie van het 
complex zijn de eerste gesprekken gevoerd. Begin 
2022 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de 
bewoners waar alle aspecten van een mogelijke 
overgang naar stadsverwarming dan worden 
besproken. 

Nieuws van Woonbron 
In de flat De Schuilburgh aan de Schuilingsoord is 
70% van de bewoners akkoord gegaan met de 
aangekondigde werkzaamheden. De flat wordt 
aangesloten op het warmtenet en de woningen 
worden beter geïsoleerd.  Nu het akkoord binnen is, 
gaan we de laatste voorbereidingen treffen. Het 
streven is dat de flat in het voorjaar wordt 
aangesloten op het warmtenet.  

Half december zal het plan voor het aansluiten van de 
twee flats aan de Veenoord worden voorgelegd aan 
de eigenaren. Wanneer er een positief besluit wordt 
genomen, gaan we ook hier verder met de 
voorbereidingen. We wachten de reacties met 
enthousiasme af! 

Meer informatie of vragen over aardgasvrij 
Tel:   010 – 267 50 20 
E-mail:  aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl 
Website:  www.duurzaam010.nl/reyeroord 
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