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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. 

 

We hebben een mijlpaal te vieren!  

Na twee jaren van corona beperkingen kunnen we gelukkig 

weer bij elkaar komen. En wij hebben samen een mijlpaal te 

vieren. In Reyeroord-Noord hebben ruim voldoende 

woningeigenaren hun interessekaart ingeleverd. De eerste 

stap naar een aardgasvrije wijk is daarmee gezet. Daar 

willen we graag met de wijk bij stilstaan en dit met zijn allen 

vieren. Daarom organiseren wij een: 

 

Midzomer Buitenbioscoop op vrijdag 24 juni van 15.00 - 

21.30 uur, op het grasveld aan de Kreileroord. We hebben 

voor ieder wat wils, voor jong en oud. In de middag draaien 

wij een kinderfilm. Als avondprogramma vertonen wij 

Rotterdamse documentaires en een feelgood film. En heeft 

u nog vragen over aardgasvrij wonen, stadsverwarming of 

de rioolvervanging? Kom dan ook even buurten op de 

informatiemarkt. Wij staan voor uw klaar. Voor een hapje en 

drankje wordt gezorgd. De toegang is gratis.  

 

Op de achterkant van deze nieuwsbrief staat het 

programma. Wilt u meer lezen over de films? Kijk dan op de 

website: duurzaam010.nl/reyeroord. 

 

Leuk als u komt! Iedereen is van harte welkom!  

 

 

Warmtebedrijf Rotterdam 

De gemeente Rotterdam heeft besloten het Warmtebedrijf 

Rotterdam (WbR) te verkopen aan Vattenfall. Ook 

Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen. Daarna 

begint een periode van uitwerken om de verkoop te 

realiseren. Door de onzekerheid over de toekomst van het 

WbR heeft de aardgasvrij aanpak in Reyeroord wat 

vertraging opgelopen. Het aardgasvrij aanbod blijft ook 

gewoon hetzelfde, net als de tarieven voor warmte. Kijk 

voor meer informatie op www.duurzaam010.nl/nieuws  
 

Vul de interessekaart in! 

Het westelijke deel van Reyeroord heeft nu de mogelijkheid 

om over te stappen op stadsverwarming. De keus is aan u! 

Vul de interessekaart die u heeft ontvangen in en stuur deze 

op. Dit kan per post. Maar u kan ook een mail sturen naar 

aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl . Doe dit voor oktober 

dit jaar. Het oostelijke deel van de Reyeroord volgt later, na 

2026. Woningeigenaren daar krijgen op een later moment 

een aardgasvrij aanbod. 
 

Gratis begeleiding voor VvE’s bij aardgasvrij  

Wij hebben adviesbureau Urbannerdam gevraagd om VvE’s 

te helpen bij het proces om als VvE aardgasvrij te kunnen 

worden. De adviseurs van Urbannerdam gaan de komende 

maanden met de VvE’s in gesprek en hen informeren, 

adviseren en waar nodig helpen met de besluitvorming.   
 

Meer informatie over aardgasvrij?  

Tel:  010 – 267 50 20 

E-mail:  aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl 

Website:  www.duurzaam010.nl/reyeroord 

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over 

Reyeroord Aardgasvrij.  
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