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In deze nieuwsbrief voor Kreileroord,
Schuilingsoord, Veenoord, Vikingsoord,
Wateroord en de Reyertoren, leest u
meer over aardgasvrij in uw buurt.

Interessekaart, energierekening en
spreekuren.
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 ook 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.

worden op stadsverwarming. Heeft u nog geen keuze
gemaakt, maar bent u wel geïnteresseerd in
stadsverwarming? Dan heeft u nog tot 31 maart om
uw interesse in de overstap naar stadsverwarming aan
ons te laten weten. 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
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl. Heeft u de
interessekaart niet meer? Bel of mail ons, dan sturen
wij u nog een kaart toe.

Stand van zaken
In Reyeroord-Noord zijn we volop aan de slag met de
voorbereidingen om later dit jaar te kunnen starten
met de aanleg van stadsverwarming. Als eerste zal
woongebouw
Schuilburgh
van
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aangesloten worden. In 2023 volgt dan de rest van
Reyeroord-Noord. We voeren de werkzaamheden
tegelijkertijd uit met de werkzaamheden aan het riool.
In delen van de wijk moet het riool ook vervangen
worden. Door deze werkzaamheden te combineren
voorkomen we zoveel als mogelijk de overlast.
Interesse in stadsverwarming? Laat het ons weten!
In Reyeroord-Noord hebben al 98 woningeigenaren
hun interesse bij ons aangegeven. Samen met
woningcorporatie Woonbron zijn dat 350 van de 606
woningen in Reyeroord-Noord die aangesloten willen
www.duurzaam010.nl/reyeroord

Stijging van de energiekosten
U heeft het misschien wel gelezen of gehoord. De prijs
van gas is flink gestegen. Dit heeft invloed op uw
energierekening. Afhankelijk van uw contract met uw

energieleverancier en de tarieven die daarin zijn
afgesproken, kan uw energierekening hoger worden.
Ook de tarieven van stadsverwarming zijn dit jaar
gestegen, maar minder hoog dan de gasprijs. Wilt u
weten hoe het verschil tussen verwarmen op gas en
stadsverwarming voor uw situatie uitpakt, ga dan
naar de online rekentool op:
www.duurzaam010.nl/reyeroord en vul deze in.
Spreekuren in het Energiehuis?
Heeft u vragen over aardgasvrij? Of wilt u hulp bij het
vergelijken
van
uw
energierekening
voor
stadsverwarming in vergelijking met gas? Heeft u
behoefte aan een persoonlijk gesprek over
aardgasvrij? Dan bent u van harte welkom in het
Energiehuis aan de Heindijk 350.

Welke vragen heeft u nog?
We zijn benieuwd welke vragen u nog heeft rondom
het aardgasvrij maken van uw woning. Heeft u nog
vragen waar u niet voldoende over bent geïnformeerd,
of waarvan u niet weet waar u moet zijn? Bel of mail
ons.
Testpool: denkt u mee?
We zijn alweer een half jaar verder met de Denkt-umee-testpool. Dit heeft veel opgeleverd. We laten u
graag zien wat er allemaal is getest door bewoners uit
Reyeroord. Scan de QR-code en bekijk het korte
filmpje.

Deskundigen zijn vanaf 6 februari tot 30 maart elke
woensdag van 14.00 – 17.00 uur aanwezig. U kunt
deze dagen gewoon binnenlopen of een afspraak
maken.
Terugblik kerstactie & informatiezuilen
Afgelopen december is Reyeroord omgetoverd tot
Warm Winter Reyeroord. Zo brachten we in deze
koude dagen wat meer warmte de wijk in.

De kerstboom en de verlichting zijn inmiddels weer
weggehaald, maar de twee informatiezuilen staan er
nog. Heeft u deze nog niet bekeken? Neem dan een
kijkje op Kreileroord! Bij de informatiezuil kunt u meer
lezen hoe Reyeroord aardgasvrij wordt. Of speel bij
één informatiezuil een spel met stellingen. U kunt de
informatiezuilen herkennen aan de zwarte tonnen met
de tekst ‘Warm Reyeroord’ erop.

Nieuws van Sipkema Beheer B.V.
Sipkema Beheer B.V. heeft na meerdere gesprekken
met gemeente Rotterdam en Vattenfall een duidelijk
beeld gekregen over de mogelijkheden tot aansluiting
van haar complex gelegen aan Kreileroord 11-99 op
stadsverwarming. Intern worden de laatste zaken
momenteel uitgewerkt. Vervolgens wordt er in
samenspraak met de huurders een definitieve
beslissing genomen ten aanzien van de aansluiting op
stadsverwarming. Sipkema Beheer B.V. heeft
verduurzaming van haar portefeuille hoog op de
agenda staan en ziet de uitkomst positief tegemoet.
Nieuws van Woonbron
Er wordt hard gewerkt om Veenoord aardgasvrij te
maken door Vattenfall, Feenstra Verwarming en de
aannemer. De verwachting is dat de aannemer in
maart 2022 gaat starten met de energieverbeteringen
aan het gebouw. Hierna gaat Feenstra in het gebouw
verschillende leidingen verplaatsen om de aansluiting
op het warmtenet voor te bereiden. De overgang van
gas naar stadswarmte vindt plaats nadat de renovatie
is afgerond. Dit zal in het najaar van 2022 zijn.
Op 22 december 2021 heeft tijdens de algemene
ledenvergadering de VvE van Veenoord akkoord
gegeven op het voorstel om de twee flats aan de
Veenoord in 2023 aan te sluiten op het warmtenet. De
voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Woonbron
informeert de eigenaren en de huurders later dit jaar
over het vervolg.
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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