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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. 

 

Voorbereidingen in volle gang 

We zijn druk bezig de aanleg van stadsverwarming in 

Reyeroord voor te bereiden. Buiten ziet u dit nog niet, maar 

achter de schermen wordt hard gewerkt. Woningeigenaren 

in het westelijke deel van Reyeroord hebben als eerste de 

mogelijkheid om aan te sluiten, daarna volgt het oostelijk 

deel. Dit jaar starten we met de aanleg aan de 

Schuilingsoord, om woongebouw ‘Schuilburgh’ van 

Woonbron van stadsverwarming te voorzien. Daarna 

volgen de twee flats aan de Veenoord in 2023. De rest van 

de aanleg zal vertraging oplopen door de ontwikkelingen 

bij het Warmtebedrijf Rotterdam. Wij hebben u hierover in 

oktober via een extra nieuwsbrief geïnformeerd. Door deze 

vertraging kunnen de overige woningen in Reyeroord pas 

vanaf het voorjaar van 2024 aangesloten worden. In de 

volgende nieuwsbrief informeren wij u hier verder over. 

Heeft u nu al vragen, neem dan contact met ons op.  

 
Stijging van de energiekosten  

U heeft het waarschijnlijk al gelezen of gehoord. De prijs 

van gas is flink gestegen. Dit heeft invloed op uw energie-

rekening. 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 of 
kom langs op 12 april.  

 

Informatieavond Energierekening 12 april 

Waarom wordt de energierekening dit jaar zoveel hoger? 

Wilt u weten wat u kunt doen om een hoge gasrekening te 

beperken? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 

12 april van 19.30 – 21.00 uur in het Energiehuis, Heindijk 

350. De avond start met een toelichting over de huidige 

energierekening en waarom die rekening zo hard stijgt. We 

geven u inzicht wat u hieraan kan doen. Direct morgen, 

maar ook op langere termijn. Er zijn deskundigen aanwezig 
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om u te woord te staan. Wilt u straks een uitnodiging in uw 

mail ontvangen? Geef dan uw mailadres even door. Of kijk 

op de website.  Graag tot dinsdagavond 12 april!  

 
Elektrisch koken: vraag subsidie aan!  
Als eigenaar-bewoners van een woning in Reyeroord kunt u 
subsidie krijgen als u ervoor kiest om elektrisch te gaan 
koken. De subsidie is maximaal 500 euro per adres. Met de 
subsidie kunt u een elektrische kookplaat of een elektrisch 
fornuis aanschaffen. Overweegt u om over te stappen, ga 
dan naar www.duurzaam010.nl/reyeroord en vraag de 
subsidie aan. Dit kan nog tot 30 september. Heeft u nog 
vragen over de subsidie? Neem contact met ons op. 

 

Heeft u de interessekaart al ingeleverd?  
Het aardgasvrij aanbod ligt op tafel, het is nu aan u als 

woningeigenaar om te beslissen wat u hiermee doet. 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 maart 2022. 

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.  

 
Energiebox010  
Heeft u door de hoge energiekosten moeite met het betalen 
van uw energierekening? De gemeente Rotterdam wil u 
helpen met de gratis Energiebox010. De Energiebox010 is 
een doos vol producten waarmee u energie, water en 
daarmee geld bespaart. Ook maakt u uw huis ook direct 
duurzamer. Als u de producten op de juiste manier gebruikt, 

bespaart u veel op uw energierekening. De producten in de 
doos hebben een waarde van € 90. U kunt de energiebox 
ophalen bij het Huis van de Wijk. Kijk voor meer info op 
www.duurzaam010.nl.  
 
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. Bel ons 

voor het maken van een afspraak.  
 

Warm Reyeroord weer op straat! 

Op 23 februari stonden we weer op straat om te horen 

welke vragen u heeft over aardgasvrij Reyeroord. Aan de 

hand van stellingen konden bewoners een bal gooien. Eens 

of oneens met de stelling? Zo hopen we iedereen goed te 

informeren en te achterhalen wat er leeft bij het thema 

aardgasvrij. Binnenkort ziet u ons weer vaker op straat.  

 
Warme wensen 

Het is alweer even geleden, maar met de feestdagen zijn er 

in Reyeroord prachtige Warme wensen gedeeld in de 

kerstboom op de Kreileroord. Dit willen nog graag met u 

delen:  

 

… definitief restwarmte voor iedereen. 

… dat we gezond blijven met familie. 

… dat de energiekosten niet hoger worden, dat de huurder 

     ook profiteert en subsidie krijgt voor aanpassingen. 

… SMILE :) 

… een veilig en schoon Reyeroord, en meer naar elkaar  

    omkijken. 

… laten we elkaar helpen, jong en oude en het jaar 2022 

    positief beginnen. 

… gezamenlijke verbroedering in de overstap van broeikas      

    effect naar een gezond en warm leefklimaat. 

 

Meer informatie over aardgasvrij?  

Tel:  010 – 267 50 20 

E-mail:  aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl 

Website:  www.duurzaam010.nl/reyeroord 
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