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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.

 

Viering eerste aansluitingen
Naast alle bewoners van de Woonbron flats zijn
vanaf begin september ook de eerste eigenaren
aangesloten op het warmtenet.

Lees verder   

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/dfeedd33-9b74-4aa5-9c1d-c78063213f36/1/1/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/aanmelden/?idmg=1a25bebb-dbe3-401b-ae32-6a337ceabb2c
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Overstap publieke warmtenet

Minister Jetten heeft op vrijdag 21 oktober 2022 bekend gemaakt dat Nederland gaat
overstappen op meer publieke warmtenetten. Dit is nog geen definitief besluit.

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   

Prijsplafond voor energie
De prijzen van gas en stroom zijn in de
afgelopen maanden enorm gestegen. Daarom
gaat er vanaf 1 januari een prijsplafond gelden
voor gas en stroom.

Lees verder   

Planning van de komende
weken
In de afgelopen twee weken is gewerkt aan
straatwerk aan de Aalsdijk, fase 10B.

Lees verder   

De faseringstekening

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30704/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30710/n/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30708/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30712/w/


Zie hier de fasering van de komende weken.

Lees verder   

Plaatsing kabelbaan
Volgende week wordt door aannemersbedrijf
GKB de kabelbaan geplaatst tussen de
Zuiderkerkedijk en de parkeerplaats aan de
Aalsdijk voor het 'avontuurlijk spelen'.

Lees verder   

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30822/w/
https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30705/w/


Interview Paula Mendes
Lees hier het interview met Paula Mendes over
hoe zij de overstap van aardgas naar
stadsverwarming ervaart.

Lees verder   

Bezoek minister Jetten aan
Heindijk
Misschien heeft u er iets van gezien. Op
maandag 8 november kwam onze minister Rob
Jetten samen met wethouder Chantal Zeegers
langs.

Lees verder   

Nieuws van Vattenfall
Lijkt het u leuk om iets te lezen over de
achterliggende techniek van verduurzaming?
Dan is het boekje van Vattenfall medewerker
Jantine erg leuk om eens door te nemen.

Lees verder   

Nieuws van Woonbron
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in uw
woongebouw.

Lees verder   

https://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/link/4638/1/30711/w/
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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.

Aanmelden kan via deze link: aanmelden.

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