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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. Heeft u de
online versie niet ontvangen? Meld u zich dan hier aan. 

De omgevingsmanager Jacqueline Jessurun is gedurende de feestdagen van 23
december tot 2 januari niet aanwezig. Vanaf 2 januari is zij telefonisch en per mail
weer bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

 

 

Eerste woningen over op het
warmtenet
Op 24 november vond nabij het Energiehuis een
viering plaats ter ere van de aansluiting van de
eerste woningen op het warmtenet. Wethouder
Chantal Zeegers draaide samen met Alexander
van Ofwegen (directeur Vattenfall) en Arthur
Oerlemans (directeur Woonbron) op
symbolische wijze de grote gaskraan dicht. 
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Planning van de komende
weken
We zitten in een afrondende fase van het
straatwerk van fase 1, 7b en 7a aan de Aalsdijk.
We proberen het straatwerk van fase 7a voor de
kerstvakantie voor de helft af te ronden tot de
binnentuin van Woonbron.

Lees verder   

De faseringstekening

Zie hier de fasering van de komende weken.

 

Planning stadsverwarming
De appartementen aan de Bronsdijk, Heindijk
en de Bazeldijk zijn van het aardgas af. In totaal
zijn dat nu 27 woningen.

Lees verder   

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4818/1/32206/w/
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Kabelbaan
De afgelopen weken is de kabelbaan bij de
Aalsdijk geplaatst. Als de inspectie de
kabelbaan heeft gecontroleerd, kan deze als
speelplek worden gebruikt.

Lees verder   

Subsidie elektrisch koken
verlengd
Om de overstap naar elektrisch koken
gemakkelijker te maken kunt u nog steeds
gebruikmaken van de subsidieregeling. Deze is
namelijk verlengd t/m 30 september 2023. 

Lees verder   
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