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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.

 

Subsidie elektrisch koken
Samen zorgen we voor een schoon, gezond en
groen Rotterdam. Dit doen we onder andere
door steeds minder gebruik te maken van gas
en over te stappen naar alternatieven, zoals
elektrisch koken. Om de overstap naar
elektrisch koken gemakkelijker te maken kunt u
nu maximaal €500,- subsidie aanvragen. Heeft
u een koopwoning in Heindijk? Start nu met
elektrisch koken en krijg geld terug.

Lees verder   

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/71ed5786-959b-4dd4-b86f-6df5081d4d52/1/1/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/aanmelden/?idmg=1a25bebb-dbe3-401b-ae32-6a337ceabb2c
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26456/n/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26456/n/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26457/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26458/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26460/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26462/n/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26472/w/


Start werkzaamheden
huisaansluitingen
In de week van 5 september starten we met het
aansluiten van de eerste woningen. We
beginnen bij de Bronsdijk (fase 1).

Lees verder   

Laatste check door
verzekeringsexpert
Alle woningen van particuliere eigenaren die
overgaan op stadsverwarming worden een
laatste keer gecontroleerd door een
verzekeringsexpert.

Lees verder   

Toelichting energietoeslag
Rotterdammers met een laag inkomen kunnen
sinds 2 mei een energietoeslag van € 800 euro
bij de Gemeente Rotterdam aanvragen. Voor
meer informatie over wat een laag inkomen is
en hoe u de toeslag kunt aanvragen, kunt u
kijken op Extra energietoeslag voor
Rotterdammers met lage inkomens - Duurzaam
010.

 

Verwijderen van
gasaansluitingen door Stedin
Iedere bewoner die overgaat op
stadsverwarming heeft per e-mail een formulier
ontvangen met het verzoek om aan te geven of
zij de gasaansluiting willen behouden of laten
verwijderen. 

 

Lees verder   

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. 

 

 

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26457/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26458/w/
https://duurzaam010.nl/nieuws/energietoeslag
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4116/1/26460/w/


Handige rekentool
De rekentool is nuttig om uw 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
uw specifieke situatie. 

Lees verder   

Nieuws van Woonbron
De overgang van gas naar elektra in de flats aan
de Heindijk, Hazendijk en Aalstdijk is in de
laatste fase beland. Aannemer Willems en
Inductie.nu hebben bijna alle woningen
voorzien van een elektrische kookplaat.
Feenstra heeft inmiddels in alle woningen een
afleverset voor warm water opgehangen. Dit
nieuwe systeem wordt ook al gebruikt, alleen
wordt op dit moment het warme water nog door
de oude gasketels verwarmd.

Lees verder   

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.

U ontvangt deze e-mail via het nieuwsbrievensysteem van de gemeente Rotterdam. U kunt uw e-
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