
Vattenfall neemt Rotterdams 
Warmtebedrijf over
Vattenfall heeft onlangs Warmtebedrijf Rotterdam 
overgenomen. Daardoor zorgt Vattenfall nu ook voor het 
transport over het hoofdnet én de levering van de warmte uit 
de Rotterdamse haven tot de warmtenetten in de wijk. Het 
hoofdnet loopt van de AVR, langs de A15 en onder de Oude 
Maas naar twee boosterstations op Hoogvliet en de Groene 
Kruisweg. Om de hoek bij Pendrecht is de splitsing, waardoor 
er twee aftakkingen door Rotterdam-Zuid zijn.

De voorlopige warmtetarieven 2023 voor 
stadsverwarming in Rotterdam zijn bekend en staan 
op www.vattenfall.nl.

Ook prijsplafond voor 
stadswarmte
Per 1 januari 2023 komt er een prijsplafond voor 
elektriciteit, gas én stadswarmte. Dit betekent dat 
tót een bepaald energiegebruik een maximaal tarief 
geldt. Verbruikt u meer energie, dan betaalt u weer de 
gewone energieprijs, zoals dat is afgesproken tussen 
u en de energieleverancier. Door te letten op het 
energieverbruik kunt u de kans vergroten dat u onder 
het prijsplafond blijft en dus een lagere energieprijs 
betaalt. Het is nog onduidelijk of ook collectieve 
aansluitingen onderdeel worden van de afspraken 
binnen het prijsplafond.

Samen in actie
In de flat aan de Kerkwervesingel zijn we samen met 
bewoners Nico en Loek gestart met de radiatorfolieactie. 
Zo zorgen we samen voor folie achter de radiatoren en een 
tochtstrip bij de voordeur. Dat scheelt energie en dus geld!

Bij de huiskamer zijn posters en deelnamekaartjes voor uw 
flat op te halen. Helpt u ook mee?

Tip voor korter douchen
Maak een playlist met liedjes van rond de drie minuten. Playlist 
aan, meezingen en douchekraan dicht als het liedje stopt. Dat 
scheelt water én gas. En dus geld :-)
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Meer mogelijkheden 
isolatiesubsidie VvE’s Pendrecht 
De subsidie voor VvE’s in Pendrecht (minimaal 8 woningen) 
is aangepast. De subsidie is er voor VvE’s die onderhoud én 
isolatie combineren. Deze bedraagt nu 20% van de totale 
kosten (met een minimum van € 10.000 kosten) en een 
maximale subsidie van € 20.000 per VvE. De aanvraagtermijn 
is verlengd tot en met 31 oktober 2023, of tot het budget op is. 
Voor meer informatie:  
www.rotterdam.nl/loket/isolatie-grote-vve-pendrecht/.

Nieuw: leren in de praktijk bij 
Bouwcollege Wielewaal
Vorige maand is het Bouwcollege Wielewaal gestart. Een 
praktijkschool in de Wielewaal – dus lekker om de hoek – 
waar je als jongere de kans krijgt het vak van bouwvakker in 
de praktijk te leren. Je loopt eerst stage en daarna krijg je een 
baan.  Wil jij ook aan de slag? Ga dan naar  
www.woonstadrotterdam.nl/aanpakken.

Nieuw: praktijkdiploma Assistent 
Monteur
Het Albeda Startcollege heeft een nieuw leerwerktraject: 
de entreeopleiding Assistent Monteur duurzame 
energietransitie. Met deze opleiding leer je zonnepanelen, 
laadpalen en bijvoorbeeld warmtepompen te installeren. Na 
je diploma kun je gelijk aan de slag bij een van de bedrijven 
waarmee het Albeda Startcollege samenwerkt. 

Je krijgt vier dagen praktijkles in de Beroepentuin aan de 
IJzerwerkerkade 37 (Rotterdam-Zuid) en een dag per week 
theorieles. Er zijn geen eisen aan een vooropleiding. Kijk 
voor meer informatie op www.albeda.nl/opleiding/assistent-
monteur-duurzame-energietransitie-entree. 

Delizioso!
Op 12 november kon iedereen weer op inductie koken in 
onze huiskamer. Centraal stond de Italiaanse keuken. Dat 
betekende natuurlijk pasta, pesto en Parmezaanse kaas.

Bereikbaarheid rondom feestdagen
Het projectteam is rond de feestdagen even wat minder 
bereikbaar. De huiskamer aardgasvrij Pendrecht is van 23 
december tot en met 31 december gesloten. Telefonisch zijn we 
tot 9 januari niet bereikbaar. Daarna zijn we weer geopend op 
op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag.

Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen? Meld u aan via  
www.duurzaam010.nl/pendrecht.

 

 

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

 
 
77% besparing op CO2-uitstoot 
 
Stadsverwarming maakt gebruik van restwarmte. Restwarmte 
ontstaat in fabrieken en is warmte waar we anders niets mee 
doen. In Rotterdam zorgt stadsverwarming voor een besparing van 
77% op de uitstoot van CO2 ten opzichte van een cv-ketel. Dit 
percentage wordt de komende jaren groter doordat fossiele 
bronnen vervangen worden. Rotterdam heeft een van de 
duurzaamste warmtenetwerken van Nederland. 

 
 

 
 
Buon Appetito 
 
We gaan weer koken met elkaar. Op zaterdag 12 november staat 
de Italiaanse keuken centraal. Deelname is gratis. Komt u ook? U 
kunt gewoon binnenlopen; vooraf aanmelden is niet nodig. 
 

 
 

 
 

Gezellige drukte op banenmarkt  
 
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober hebben we meer dan 200 
bezoekers kunnen verwelkomen op de banen- en 
opleidingenmarkt Pendrecht. De meeste mensen waren op zoek 
naar een baan. Dat heeft tot mooie matches geleid; zo hoorden we 
van de deelnemende bedrijven en organisaties. We danken 
iedereen die de banenmarkt mogelijk heeft gemaakt! 
 

 
  
 

Kooksubsidie verlengd 
 
De subsidieregeling om over te stappen van koken op gas naar 
elektrisch koken is met een jaar verlengd. Alle eigenaar-bewoners 
in Pendrecht kunnen nu tot en met 30 september 2023 deze 
subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie en de 
subsidievoorwaarden op www.duurzaam010.nl/pendrecht. 
 
 
Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen? Meld u aan via 
www.duurzaam010.nl/pendrecht.  

Prijsplafond energie 2023 geldt ook 
voor stadsverwarming.  
Zodra hierover meer nieuws is, zetten we dat op de website.  

 

Meer info
Wilt u meer weten over de overstap naar aardgasvrij 
en wat dit voor u betekent? Kijk dan op  
www.duurzaam010.nl/pendrecht, of neem contact op.

Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht
Plen 1953 24-25, 3086 ED Rotterdam 
E-mail: aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl 
Tel: 010 - 267 00 10


