April 2022
In deze nieuwsbrief voor Kreileroord,
Schuilingsoord, Veenoord, Vikingsoord,
Wateroord en de Reyertoren, leest u
meer over aardgasvrij in uw buurt.

Ruim 75% doet mee aan aardgasvrij!
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). 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.
Stand van zaken
De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Zo heeft de
VvE
Reyertoren
in
een
extra
algemene
ledenvergadering ermee ingestemd dat het
warmtenet in het gebouw aangelegd mag worden. Dit
gezamenlijke besluit van de VvE is nodig zodat de
appartementseigenaren die dat willen aan kunnen
sluiten op stadsverwarming. Daarvoor is nu groen licht
gegeven.

Ook MaasWonen wil hun woongebouw ‘Kreilerburgt’
aardgasvrij
maken
en
overstappen
op
www.duurzaam010.nl/reyeroord

stadsverwarming en elektrisch koken. Onlangs zijn de
huurders bijgepraat over de plannen. De komende tijd
gaat MaasWonen hierover nog keukentafelgesprekken voeren. Uiteindelijk moeten de huurders
instemmen met de plannen. Met Sipkema Beheer,
eigenaar van woongebouw Kreileroord 11 t/m 99, is de
gemeente nog in gesprek. Zij hopen binnenkort een
besluit te nemen over het aansluiten op
stadsverwarming, waarna ze dat aan haar huurders
zullen voorleggen.
Door al deze ontwikkelingen staat de teller nu op 465
van de 606 woningen om aardgasvrij te maken. Dat is
ruim 75% deelname met stadsverwarming in
Reyeroord-Noord. In het najaar start de aanleg van het
eerste stuk van het warmtenet in de Schuilingsoord
om ‘de Schuilburgh’ van Woonbron aan te sluiten.
Laatste oproep
Heeft u nog geen keuze gemaakt, maar bent u wel
geïnteresseerd in stadsverwarming? Laat het ons dan
spoedig weten. Dit kan door de interessekaart die u in
oktober heeft ontvangen in te vullen en bij ons in te
leveren. Dit kan per post. Maar u kan ook een mail naar
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl om uw interesse
kenbaar te maken.
Vervolg
Alle woningeigenaren die de interessekaart hebben
ingeleverd ontvangen in juni bericht over het vervolg
van het proces. Daarin wordt u verder geïnformeerd
over de planning, de technische opname om te
bepalen waar de leidingen precies komen te lopen en
het maken van een afspraak daarvoor.

Zet alvast in uw agenda: 24 juni!
We organiseren voor u en uw buren iets speciaals in de
wijk. De voorbereidingen zijn in volle gang. Noteer
vast vrijdagmiddag/avond 24 juni in uw agenda.
Binnenkort hoort u meer!
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.
Informatiebijeenkomst succesvol
Op 12 april werd in het Energiehuis een
informatieavond over de hoge energierekening
georganiseerd. Veel bewoners kwamen hierop af.
Uitleg over de hoge gasprijzen, energierekening en
tips om te besparen kwamen aan bod.

Na het plenaire deel waren er in verschillende ruimtes
deskundigen aanwezig om persoonlijke vragen te
beantwoorden.
Samen
de
energierekening
doornemen, maar ook informatie over bijvoorbeeld
subsidies. “Ik heb weer genoeg huiswerk om thuis
alles eens na te kijken en goed door te nemen”, aldus
een bewoner.
Verder kreeg men uitleg over
bespaartips zoals de waterbesparende douchekop,
radiatorfolie en tochtstrips. En bezoekers van de
avond werden verrast met de gratis energiebox die zij
mee naar huis mochten nemen.
Laat uw wensen voor de buitenruimte horen
In 2023 gaan we aan de slag in de straat met riolering
en stadsverwarming. Als we dan toch in de straat aan
de gang gaan, dan richten we de straat het liefst
opnieuw in naar uw wensen. Laat het ons weten. U
heeft tot 8 mei de tijd om uw wensen voor de
buitenruimte door te geven. Dit kan via de interactieve
kaart op www.rotterdam.nl/reyeroordnoord.

www.duurzaam010.nl/reyeroord

Heeft u hulp nodig met het invullen van de kaart, of
heeft u vragen over de herinrichting in Reyeroord
Noord? Neem dan contact op met omgevingsmanager
Bartjan de Haas. Hij is telefonisch bereikbaar op
06 - 38487431, of stuur een e-mail naar
reyeroord@rotterdam.nl.
Facebook
Maakt u gebruik van Facebook? Wilt u meer weten
over duurzaam en handige tips? Kijk dan eens bij
facebook Rotterdam Duurzaam. Ook heeft de
gemeente een eigen facebook pagina. Kijk eens bij
facebook gebied IJsselmonde. Zo blijft u op de
hoogte van wat er zich afspeelt in uw wijk.
Nieuws van Woonbron
In de Schuilburgh is gestart met het maken van een
ruimte op de begane grond. Hier gaat Vattenfall later
een warmteoverdrachtstation voor de
warmtelevering plaatsen. Vanaf 2 mei start Feenstra
Verwarming met het weghalen van de oude leidingen
voor de centrale verwarming. Ook monteren zij
nieuwe warmteleidingen in de gangen van het
gebouw. Daarna worden in de woningen de verticale
stijgleidingen aangebracht en krijgt iedereen een
eigen afleverset voor warmte. De bewoners worden
hierover ruim van tevoren geïnformeerd. Ook wordt
bewoners gevraagd mee te werken door op de
aangegeven dagen thuis te zijn. De overgang van gas
naar stadswarmte vindt plaats nadat de renovatie is
afgerond. Dit zal in het najaar van 2022 zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE
Veenoord is akkoord gegeven op het voorstel om de
twee flats aan de Veenoord aan te sluiten op het
warmtenet. De voorbereidingen zijn nu gestart. Omdat
in september van dit jaar de subsidie van de gemeente
stopt, is particulieren eigenaren aangeraden om voor
die tijd ook over te stappen op elektrisch koken.
Meer informatie of vragen over aardgasvrij
Tel:
010 – 267 50 20
E-mail:
aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl
Website:
www.duurzaam010.nl/reyeroord

