
 

 

We gaan weer op pad 
 
De komende weken gaan we verder met onze tochtstrippenactie. 
We bellen bij u aan en plaatsen een tochtstrip onder uw voordeur. 
Helemaal gratis. U herkent ons aan de groene jas van de gemeente 
Rotterdam. Met een tochtstrip gaat er minder warmte onder uw 
deur door naar buiten. 
 

 
 
 

Isolatie-actie verlengd 
 
Goed nieuws voor iedereen die nog snel wil isoleren. De isolatie-
actie die we samen met de WoonWijzerWinkel hebben 
ontwikkeld, is verlengd tot eind 2022. De WoonWijzerWinkel heeft 
bij diverse isolatiebedrijven uren ingekocht zodat u met deze actie 
sneller aan de beurt bent. Dat is wel zo fijn omdat de meeste 
isolatiebedrijven het nu heel erg druk hebben.   
 
Nu € 1.500* investeren in vloer- en spouwmuurisolatie, betekent 
met de gasprijs van begin dit jaar (die nu al flink hoger ligt) dat u 
deze investering in twee jaar heeft terugverdiend! Wilt u daarom 
op kort termijn uw woning isoleren? Tegen een eerlijke prijs? Kijkt 
u voor meer informatie op 
www.woonwijzerwinkel.nl/isolatieactie-pendrecht. 
*na aftrek van de ISDE-subsidie en de Isolatiecoupon Pendrecht 
 

 
 

Helpt u mee? 
 
De komende maanden willen we in de Huiskamer aardgasvrij 
Pendrecht met een groepje een keer per week plaids breien of 
haken. Zo helpen we bewoners om de verwarming lager te zetten. 
We hebben nog een paar aanmeldingen nodig om te kunnen 
starten. Helpt u mee?  
 
Wij zorgen voor gratis materiaal. En natuurlijk voor een lekker 
kopje koffie. Voor wie breien en haken lang geleden is: geen 
probleem, we gebruiken makkelijke patronen die snel te maken 
zijn.  
 
 

 
 

535 woningen Woonstad aardgasvrij 
 
Een bijzonder moment voor de Tiengemetenbuurt in Pendrecht. 
Want op 12 juli kregen de laatste zeven gezinnen de sleutel van 
hun nieuwe, duurzame woning. Heel fijn voor de bewoners, maar 
ook iets waar Woonstad Rotterdam trots op is. In totaal maakte 
Woonstad hier namelijk 535 huizen helemaal aardgasvrij!  



 

 

Open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12.00-17.00 uur 

 
 

Hoe zit de prijs van stadswarmte in 
elkaar? 
 
De kosten van energie zijn hoog, maar bij een gemiddeld gebruik 
bent u met Vattenfall stadswarmte momenteel een stuk 
goedkoper uit dan klanten met een variabel gascontract.   
 
Om u als consument te beschermen voor te hoge kosten, stelt de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks een wettelijk 
maximumtarief voor warmte vast. Het maximale tarief mag niet 
hoger mag zijn dan de kosten die u heeft als gas de energiebron is. 
Kijk voor meer informatie op 
http://www.vattenfall.nl/stadsverwarming/kosten/. 

 
 

Energietoeslag Rijk verhoogd naar  
€ 1.300   
 
De energietoeslag van het Rijk is verhoogd van € 800 naar  
€ 1.300. Heeft u de energietoeslag al ontvangen of een aanvraag 
gedaan? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.  
 
In Rotterdam komt een grotere groep in aanmerking voor de 
Energietoeslag. Zo is het maximale netto-inkomen (zonder 
vakantiegeld, peilmaand januari 2022) voor een: 

• alleenstaande (ouder) tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd 
€ 1.455,-  

• gezin met twee personen (met of zonder kinderen) 
tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd € 2.075,-.  

 
Kijkt u voor meer informatie op www.rotterdam.nl/wonen-
leven/energietoeslag/.  
 
 

 
 
 

Waar levert Vattenfall warmte in 
Nederland? 
 
Niet alleen in Rotterdam, maar in heel Nederland levert Vattenfall 
stadswarmte. Op www.vattenfall.nl/stadsverwarming/warmtenet/ 
ziet u per regio waar dit warmtenet ligt en van welke bron de 
warmte komt. Uiteraard staat ook Pendrecht op de kaart, want 
hier zijn al meer dan 1000 woningen op Rotterdamse 
stadsverwarming aangesloten.   
 
 

Tip: zet de cv-ketel op 70 graden 
 
Een makkelijke manier om gas te besparen en dus geld: check of 
de cv-ketel op 70 graden is afgesteld. Vaak staat die automatisch 
afgesteld op 80 of zelfs 90 graden. En dat is echt niet nodig. Heeft 
u een goed geïsoleerd huis, dan is 60 graden ook mogelijk. Vraagt 
u de cv-monteur bij het jaarlijkse onderhoud eens naar de 
afgestelde temperatuur te kijken en zo nodig aan te passen.   
 
 

 
 
We gaan weer samen koken in de Huiskamer. Op zaterdag 17 
september ontdekken we de Surinaamse keuken. Komt u ook? We 
koken van 12.00 tot 17.00 uur. Nyan Switi! (Eet smakelijk!) 
 
 
Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen? Meld u aan via 
www.duurzaam010.nl/pendrecht.  

Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober: 
onderwijs- en banenmarkt over banen in de 
energietransitie 


