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GORECHT COURANT
NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD

Over deze courant 
Voor u ligt de allereerste courant van het 
project Gasvrij Gorecht. Wij houden u via 
deze courant op de hoogte van het project.  
Heeft u na het lezen nog vragen? Neem 
dan contact met ons op. Stuur een e-mail 
naar: info@gasvrijgorecht.nl of bel ons via 
de gemeente op (0598) 37 37 37.

Website Gasvrij Gorecht is klaar
Actueel nieuws over het project, het uitwerken 
van plannen en nog veel meer kunt u lezen 
op onze website: www.gasvrijgorecht.nl.  
Ook vindt u daar veelgestelde vragen met de 
bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag  
er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

WAT IS GASVRIJ GORECHT?WAT IS GASVRIJ GORECHT?
Aardgas is slecht voor het milieu en zorgt voor 
aardbevingen in Groningen. Uiterlijk in 2050  
moeten alle woningen in Nederland daarom aard- 
gasvrij zijn. In Gorecht-Noord kunnen we samen 
besluiten om sneller van het gas af te gaan.  
Gasvrij Gorecht helpt hierbij in vier stappen: 

1. Kook gas(t)vrij: Koken zonder gas kan door 
middel van inductie. U krijgt van Gasvrij Gorecht 
daarom de mogelijkheid om gratis over te  
stappen op inductie. 

2. Bespaar energie: Er wordt uitgezocht hoe  
uw huis geïsoleerd en verbeterd kan worden.  
Hierdoor kunt u fijner wonen en is er minder  
energie nodig om het lekker warm te houden.

3. Verwarm duurzaam: We willen een warmtenet 
aanleggen dat gebruik maakt van restwarmte van 
kartonfabriek ESKA. En mocht dit uitvallen, dan 
moet het wel warm blijven. Door dit warmtenet 
stroomt warm water waarmee u uw woning kunt 
verwarmen. 

4. Vang de zon: We kijken tot slot ook of we  
zonne-energie kunnen opwekken op de daken.

Nationaal programma Groningen heeft een  
subsidie beschikbaar gesteld voor gasvrij  
koken en voor verwarmen zonder aardgas. De  
overige investeringen worden betaald door de  
woningeigenaren zelf. Corporaties vragen de  
huurders hiervoor een beperkte huurverhoging. 
Omdat u vervolgens ook op energie bespaart, 
maakt u deze kosten weer goed. We willen dat  
u er onderaan de streep niet op achteruit gaat.  

Voor huurwoningen geldt dat er voor verschil- 
lende stappen instemming nodig is van de  
huurders. Dat betekent dat de plannen voor  
een stap alleen door kunnen gaan wanneer  
70 procent van de huurders hiermee instemt. 
Woningeigenaren kunnen vrijwillig meedoen. 

Om dit alles mogelijk te maken, werkt het team 
van Gasvrij Gorecht samen met de woning- 
corporaties (De Reensche Compagnie, Lefier,  
Groninger Huis en Woonzorg Nederland), de 
gemeente, Waterbedrijf Groningen Duurzaam  
en kartonfabriek ESKA. 

Wilt u meer weten over het project? Bezoek 
dan onze website www.gasvrijgorecht.nl,  
volg ons op facebook (www.facebook.com/
gasvrijgorecht) of neem contact met ons op.
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UW MENING 
OVER GASVRIJ 
GORECHT

RESULTATEN VRAGENLIJST

Uw mening telt. Daarom hebben alle 900 huishoudens van 
Gorecht-Noord in oktober een vragenlijst van ons ontvangen.  
We hebben al 165 ingevulde vragenlijsten teruggekregen.  
We willen iedereen die de vragenlijst al heeft ingevuld hiervoor 
hartelijk bedanken. Hieronder vindt u de voorlopige resultaten  
op basis van de reacties die we nu hebben ontvangen. 

KANSEN EN ZORGEN  KANSEN EN ZORGEN  
BIJ GASVRIJ GORECHTBIJ GASVRIJ GORECHT
We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt 
wat het project Gasvrij Gorecht voor u gaat  
betekenen. Daarom vroegen we u welke  
kansen u ziet, maar ook welke zorgen u heeft  
bij het project. 

U ziet de volgende kansen: 
1. de gaskraan wordt gesloten;

2. de woning wordt verbeterd; 

3. het woonplezier neemt toe door een  
warmer en aangenamer huis. 

 
De meest genoemde zorgen zijn:
1. zorgen over de kosten van het project en het 

zelf niet kunnen betalen van verbeteringen;

2. het ontbreken van informatie over het  
project en de kosten;

3. zorgen over gedoe en overlast bij  
werkzaamheden;

4. zorgen over de warmtelevering door ESKA;  
is er altijd voldoende warmte?

 
Twee op de drie bewoners vinden het geen  
probleem dat zij bij een warmtenet zelf geen 
energieleverancier kunnen kiezen, zolang de 
prijs goed is (zie figuur hiernaast).  

KLACHTEN EN VERBETERINGEN  KLACHTEN EN VERBETERINGEN  
IN HUISIN HUIS
De meest genoemde klachten hebben te maken 
met isolatie; last van tocht, kou in de winter, 
warmte in de zomer, en geluid van buiten of  
binnen. Huurders noemen ook vaak matig  
onderhoud, vocht en gebrekkige ventilatie. 

Meer dan de helft van de woningen is nog niet 
verbeterd. Als er wel iets gedaan is, dan gaat  
het vaak om een oplossing tegen tocht en kieren 
of is er een waterbesparende kraan of douche 
gemonteerd. Daarnaast is er vaak dubbel glas, 
dakisolatie of spouwisolatie aangebracht. Ook 
mechanische ventilatie en koken op inductie 
noemen bewoners relatief vaak. 

Meer dan 70 procent van de bewoners die  
gereageerd hebben, wil graag wel iets ver- 
beteren aan de woning. Ongeveer de helft  
van de bewoners wil niet betalen voor deze  
verbeteringen. Veel bewoners geven aan dat  
zij hier ook geen geld voor hebben. Huurders 
geven aan dat kosten voor huur en energie  
niet hoger mogen worden.  

MENING OVER KLIMAAT- MENING OVER KLIMAAT- 
VERANDERING EN AARDGASVERANDERING EN AARDGAS
Het verbranden van onder andere aardgas  
zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Door deze 
stijgende temperatuur op aarde wordt het weer 
steeds extremer. Dit noemen we klimaatver-
andering. In Nederland krijgen we bijvoorbeeld 
steeds meer last van een stijgende zeespiegel, 
stevige regenbuien en door de warmte wordt  
het steeds droger. 

We vroegen hoe belangrijk u het vindt om iets 
aan klimaatverandering te doen. Bijna alle  
bewoners die gereageerd hebben vinden het 
belangrijk of heel belangrijk om iets tegen  
klimaatverandering te doen (97,5 procent).  
Ook vinden de meesten (95 procent) dat we 
moeten stoppen met Gronings aardgas. Iets 
minder mensen (80 procent) vinden dat we  
ook geen buitenlands gas moeten gebruiken.  

WIE HEEFT DE VRAGENLIJST  WIE HEEFT DE VRAGENLIJST  
TOT NU TOE INGEVULD?TOT NU TOE INGEVULD?
Van de mensen van wie wij nu een vragenlijst 
hebben ontvangen, heeft ongeveer een kwart 
een koopwoning. De overige driekwart huurt 
een woning. Er zijn grote verschillen in hoe lang 
mensen al in de buurt wonen. De mensen met 
koopwoningen wonen er gemiddeld langer.  
Veel mensen weten niet hoe lang ze nog in hun 
huis blijven wonen. De meeste mensen die de 
vragenlijst hebben teruggestuurd zijn 55 jaar  
of ouder. Daarnaast zijn er enkele bewoners 
onder de 55 jaar.  

DEFINITIEVE RESULTATENDEFINITIEVE RESULTATEN
We verwerken alle vragenlijsten die we nog  
ontvangen. Dat betekent dat de resultaten nog 
kunnen veranderen. De definitieve resultaten 
vindt u begin februari op onze website.

Laat van u horen!Laat van u horen!
Wij zijn benieuwd wat u vindt van onze 
plannen. Alle bewoners van Gorecht-Noord 
hebben daarom van ons een vragenlijst 
ontvangen. Heeft u de vragenlijst nog niet 
ingevuld en wilt u ons ook graag vertellen 
hoe u over het project denkt? Dat kan  
nog steeds. Stuur de vragenlijst uiterlijk  
15 januari 2021 naar ons toe.  
U kunt de vragenlijst ook online invullen  
op www.gasvrijgorecht.nl/vragenlijst.  
Bent u de vragenlijst kwijt? Neem contact 
met ons op. Stuur een e-mail naar  
info@gasvrijgorecht.nl of bel ons via de 
gemeente op (0598) 37 37 37. Dan sturen 
we u een nieuwe vragenlijst. 
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JOHAN DUUT:  
HET LEUKSTE IS OM ANDEREN KENNIS  
BIJ TE BRENGEN OVER 

DUURZAME 
OPLOSSINGEN

Johan Duut is projectleider bij Gasvrij Gorecht. 
Hij stelt zichzelf graag aan u voor.  

VRAAG VAN  VRAAG VAN  
EEN BEWONEREEN BEWONER 

In deze rubriek staat een vraag van een 
bewoner centraal. Mevrouw Weites uit 
de Donker Curtiusstraat stelt de eerste 
vraag: 

GORECHT GASVRIJ!

“Kunnen de  
woningen voor 

het project 
ook geïsoleerd 

worden?”
Isoleren is altijd een goed idee. Simpele 
en kleine veranderingen op dit gebied 
maken uw woning snel prettiger om in te 
wonen. Voorbeelden hiervan zijn tocht-
strips en brievenbusborstels. Het isoleren 
van muren, ramen en deuren helpt nog 
meer. Omdat u daardoor gas bespaart,  
is het ook goed voor het milieu en uw 
portemonnee. Daarom zoeken we samen 
met bewoners uit wat voor de woningen 
het beste werkt.

?

DOE JE DAT ALLEEN?DOE JE DAT ALLEEN?
Nee, zeker niet. Medewerkers van betrokken  
partijen zoals de woningcorporaties helpen ook 
om het plan uit te werken. Het is ook heel fijn 
dat tientallen bewoners zich hebben aangemeld 
om mee te denken. Daarmee maken we ook 
afspraken. Ik zorg ervoor dat die afspraken  
worden vastgelegd en uitgevoerd.  

WAT VIND JE HET LEUKSTE  WAT VIND JE HET LEUKSTE  
OM TE DOEN?OM TE DOEN?
Ik heb veel kennis over duurzame oplossingen. 
Het leukste in dit werk is om anderen in het 
project die kennis bij te brengen. Op die manier 
draag ik mijn steentje bij aan het duurzamer 
maken van de buurt, maar ook aan duurzaam 
denken én doen.

WIE BEN JE EN WAT DOE JE?WIE BEN JE EN WAT DOE JE?
Mijn naam is Johan Duut en ik woon met mijn  
gezin in Appingedam. Vanuit mijn werk help ik 
buurten en dorpen duurzamer te worden. Dat 
betekent dat ik bewoners help energie te be-
sparen en aardgas te vervangen door andere 
manieren van verwarmen. Als projectleider ben ik 
verantwoordelijk voor de samenwerking in Gas-
vrij Gorecht. Ik stuur het projectteam aan en heb 
contacten met bewoners en met de gemeente, 
de woningcorporaties en andere betrokkenen.

HOE ZIET EEN WERKDAG ER  HOE ZIET EEN WERKDAG ER  
VAN JOU UIT?VAN JOU UIT?
Als we weten wat het doel (een gasvrije buurt) 
en de planning van een project is, kan ik met 
mijn team aan de slag. We halen ideeën en  
voorwaarden op bij alle betrokkenen; van de 
wethouder tot en met buurtbewoners. Op basis 
van die ideeën en voorwaarden werken we het 
plan voor een gasvrije wijk uit. Op die manier 
wordt het plan elke dag een beetje concreter.

DENK MEE,  DENK MEE,  
DOE MEEDOE MEE 
We zijn nog bezig met het uitwerken van 
de plannen. Uw advies kunnen wij daarbij 
goed gebruiken. Wilt u met ons mee- 
denken? Neem dan contact met ons op.

CORONA EN  CORONA EN  
GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT 
Door het coronavirus kunnen wij helaas 
geen bijeenkomsten organiseren. We  
zoeken daarom naar andere manieren om 
uw mening over de plannen en uw ideeën 
te horen. Bijvoorbeeld via de enquête, 
e-mail en telefoon.
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Heeft u op dit moment vragen?  
Bel dan via de gemeente met  
Gasvrij Gorecht, telefoonnummer 
(0598) 37 37 37 of stuur een e-mail 
naar info@gasvrijgorecht.nl. 

Als huurder kunt u ook contact  
opnemen met uw verhuurder: 

De Reensche Compagnie 
Wim Kroeze: (0598) 322 664 

Groninger Huis 
Peter Olinga: (0598) 451 482 

Lefier 
Meindert Molter: (088) 20 33 000 

Woonzorg Nederland 
Ray van Gaasbeek: (088) 92 10 230

www.gasvrijgorecht.nl

GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT  

Gasvrij Gorecht is een samenwerkings-
verband van de gemeente Midden- 
Groningen, Waterbedrijf Groningen 
Duurzaam, kartonfabriek ESKA en  
woningcorporaties Groninger Huis, 
Woonzorg Nederland, Lefier en De 
Reensche Compagnie.

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE 

Wij wensen u hele fijne feestdagen.  
Het team van Gasvrij Gorecht neemt 
van 19 december tot en met 3 januari 
even rust. Vanaf 4 januari staan wij 
weer voor u klaar. 

WOORDZOEKER

OPLOSSINGOPLOSSING

PUZZEL


