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Online nieuwsbrief
De nieuwsbrief Heindijk Aardgasvrij geeft u informatie over alle werkzaamheden in
Heindijk, Korendijk, Aalsdijk, Bandeloodijk, Bronsdijk, Blesdijk en Hazendijk. Vanaf april
2022 worden de nieuwsbrieven niet meer huis aan huis bezorgd, maar krijgt u deze
alleen nog online. Heeft u de online versie niet ontvangen? Meld u zich dan hier aan.

Wilt u toch de papieren versie ontvangen? Neem dan contact op met
omgevingsmanager Jacqueline Jessurun.

Werkzaamheden
U leest hier welke werkzaamheden worden
uitgevoerd in Heindijk. Daarnaast wordt er
beschreven welke stappen en straten er onder
handen worden genomen de komende periode.

Lees volledig artikel   
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Planning en volgorde
aansluiten woningen op de
warmteleidingen
Zodra alle warmteleidingen in de wijk
aangelegd en aangekoppeld zijn op de
hoofdleiding, kan gestart gaan worden met het
aansluiten van de aangemelde woningen. Klik
op het plaatje om de volgorde in groot formaat
te zien.

Lees volledig artikel   

Download de RADS-app
Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen binnen dit project? Download
dan de Rotterdam aan de Slag app. Dit kunt u
doen door de QR-code met uw telefoon te
scannen.

Nieuws van Vattenfall
De werkzaamheden aan de
stadswarmteleidingen zijn in volle gang. Na de
zomer, vanaf september, worden de eerste
woningen aangesloten op het warmtenet.

Lees volledig artikel   

Nieuws van Woonbron
Er worden grote stappen gemaakt met het
afronden van de werkzaamheden vanuit
Woonbron. Er zijn nog enkele huizen niet
aangesloten, maar de werkzaamheden zetten
goed door.

Lees volledig artikel   

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/3504/1/24375/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/3504/1/21967/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/3504/1/21968/w/


Handige rekentool
De rekentool is nuttig om je huidige
gasrekening te kunnen vergelijken met
stadsverwarming (bij gelijk verbruik). Het doel
van de tool is om inzicht te geven wat het
verschil is tussen gas en stadsverwarming voor
jouw specifieke situatie. Klik op het plaatje om
naar de tool doorverwezen te worden.

Uitleg eenzijdig parkeerverbod Heindijk

Tot en met eind juli vinden er werkzaamheden aan de Bandeloodijk plaats. De
omleidingsroute loopt dan tijdelijk via de Heindijk.

Om een goede doorstroming te garanderen, geldt op de Heindijk een eenzijdig
parkeerverbod. Grote touringcarbussen kunnen vanwege de beperkte ruimte en
bochten in de Heindijk niet bij de Aalsdijk komen. De schoolkinderen dienen daarom
met kleinere busjes en/of auto’s gebracht en opgehaald te worden. Handhaving zal
toezien op naleving van het parkeerverbod.

Meer info

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij
onze omgevingsmanager Jacqueline Jessurun. Zij
is op werkdagen bereikbaar via de telefoon of per
e-mail. 

Telefoon: 010 - 267 50 15
E-mail: aardgasvrij.heindijk@rotterdam.nl
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? 
Klik dan op deze link en laat uw e-mailadres
achter.
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