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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. 

 

Eerste voorbereidingen uitvoering gestart 

Reyeroord gaat de komende jaren in fases van het aardgas. 

We beginnen in het noorden van de wijk, boven de 

Reyerdijk. Daar doen 80% van de huishoudens mee en 

stappen over op stadsverwarming. De uitvoeringsfase kan 

dus beginnen. Deze maand starten we de aanbesteding om 

een aannemer en installateur te vinden die alle 

aanpassingen in de woningen gaat uitvoeren. Daarbij letten 

wij extra scherp op kwaliteit en klantvriendelijkheid, om 

ervoor te zorgen dat de aanpassingen in de woning goed en 

met zo min mogelijk hinder worden uitgevoerd. In het 

voorjaar van 2023 gaan zij de eerste woningen inspecteren, 

om precies te bepalen wat er moet gebeuren en waar de 

leidingen en warmteafleverset komen te hangen. De 

woningeigenaren die meedoen hebben een brief ontvangen 

hoe dit vervolgproces verloopt.  

 

Dit najaar wordt in de Schuilingsoord al een stukje 

warmtenet aangelegd. Dit om wooncomplex de ‘Schuilburg’ 

van Woonbron aan te kunnen sluiten.  

 

Laat ons weten of u interesse heeft in aardgasvrij!  
Het westelijke deel van Reyeroord, ten westen van de 

groenstrook, is de volgende fase om over te stappen op 

stadsverwarming. Woont u in dit deel van de wijk en wilt u 

meedoen? Laat het ons weten. Dit kan uiteraard          

per e-mail aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl, maar u kunt 

ook bellen 010-267 50 20. U heeft tot 30 november om het 

ons te laten weten. 

 

Het oostelijke deel van de Reyeroord volgt daarna, vanaf 

2026. Woningeigenaren daar krijgen later een aardgasvrij 

aanbod. 

 

 
 

Buurtpraatjes 

In oktober worden er weer buurtpraatjes georganiseerd. 

Dit zijn informatiemiddagen over aardgasvrij en het aanbod 

om over te stappen op stadsverwarming. Heeft u hier nog 

vragen over? Of wilt u meer informatie of advies? Kom dan 

bij ons langs bij het buurtpraatje. U kunt ons vinden in de 

witte tent op onderstaande locaties en tijden.   

 

• Schelmeroord 

dinsdag 4 oktober, 16:00 tot 18:00 uur 

• Rhederoord  

woensdag 5 oktober, 17:00 tot 19:00 uur  

• Zevenoord 

donderdag 6 oktober, 16:00 tot 18:00 uur 

In deze nieuwsbrief leest u meer over 

Reyeroord Aardgasvrij.  

September 2022 

Buurtpraatjes: we komen naar u toe! 
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Daarnaast worden er ook nog specifieke buurtpraatjes in de 

wijk georganiseerd voor bewoners binnen een 

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). De VvE heeft namelijk 

een belangrijke rol bij het aanleggen van stadsverwarming 

in een woongebouw. Kom langs op:  

• Ruigoord 

woensdag 28 september,  16:00 tot 18:00 uur 

• Wilbertoord 

donderdag 29 september, 16:00 tot 18:00 uur 

 

Hoge energierekening, wat kan ik doen?  

Is uw energierekening fors gestegen? En heeft u moeite 

deze rekening te betalen? Blijf hier niet mee zitten en 

onderneem actie:  

 

• Breng uw verbruik omlaag. Kijk waar u nog kunt 

besparen. Of vraag hulp van een Energiecoach. Zij 

geven gratis tips over hoe u energie kunt besparen. 

Voor meer informatie 

www.duurzaam010.nl/energiecoaches 

• Vraag de energietoeslag aan. Deze is beschikbaar 

voor mensen met een inkomen tot 140% van het 

sociaal minimum. U kunt de toeslag aanvragen via 

www.rotterdam.nl/energietoeslag 

• Maak het bespreekbaar. Als u er echt niet uitkomt, 

meldt het bij uw energieleverancier en maak het 

bespreekbaar. Zij kunnen u helpen met een 

betalingsregeling of doorverwijzen naar het juiste 

loket. Ook kunt u terecht bij de Vraagwijzer van de 

gemeente voor hulp, telefonisch te bereiken via 14 010.  

 
Kooksubsidie verlengd 

De subsidieregeling om over te stappen van koken op gas 

naar elektrisch koken is met een jaar verlengd. Alle 

woningeigenaren in Reyeroord kunnen tot 30 september 

2023 deze subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie 

en de subsidievoorwaarden op 

www.duurzaam010.nl/reyeroord. 

 

 
 

Midzomer Buitenbioscoop vrijdag 24 juni geslaagd 

Op 24 juni is de Midzomer Buitenbioscoop georganiseerd. 

Op het grasveld voor de Kreileroord was een groot scherm, 

waar bezoekers met een koptelefoon de films konden 

bekijken. Veel kinderen kwamen ’s middags al voor de 

kinderfilm. En kregen een lekker ijsje. Daarna waren er 

documentaires en de avondfilm.  

 

 

 
 

Ook werd de markt druk bezocht, waar iedereen informatie 

over aardgasvrij kon krijgen. Reyeroord+ beantwoordde 

vragen over riolering en waterberging. En de Energiebank 

gaf gratis tips over energiebesparing. Bezoekers kregen 

ook een gratis energiebox mee.  

 

 
 

De Midzomer Buitenbioscoop is georganiseerd om de 

mijlpaal te vieren dat voldoende woning-eigenaren in 

Reyeroord-Noord hebben aangegeven interesse te hebben 

in de overstap op stadsverwarming.  

 

Waarom doen mensen mee? “Het is beter voor het milieu, 

en ik wil een betere wereld voor mijn kleinkinderen”. Ook 

krijgen we vaak te horen: “1500 euro is een mooi aanbod, 

een cv-ketel is vaak duurder”.  

 

Reyeroord-Noord doet mee. Nu horen we graag van de 

eigenaren in Reyeroord West of ze ook over willen stappen 

op stadsverwarming. Zo kunnen we verder met het 

aardgasvrij maken van de wijk.    

 

Nieuws van Woonbron 

De werkzaamheden aan de installatie binnen in de flat 

Schuilburgh worden binnenkort afgerond. Zodra Vattenfall 

de warmteleidingen vanuit de straat aansluit op het 

gebouw, kan er stadswarmte worden geleverd. Het gebouw 

is dan volledig van het gas af. De verwachting is, dat dit nog 

dit jaar gaat plaatsvinden. Voor volgend jaar staat de 

aansluiting van de twee flats op het Veenoord op het 

programma. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

           
Meer informatie over aardgasvrij?  

Tel:  010 – 267 50 20 

E-mail:  aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl 

Website:  www.duurzaam010.nl/reyeroord 
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