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EDITIE 
VOOR 

WONING-
EIGENAREN

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 meedenken? Neem dan 
contact met ons op.

GASVRIJ GORECHT

WAT IS GASVRIJ GORECHT?WAT IS GASVRIJ GORECHT?
 
Uiterlijk in 2050 moeten alle wonin-
gen in Nederland aardgasvrij zijn.  
In Gorecht-Noord kunnen we samen  
besluiten om sneller van het gas af  
te gaan. Gasvrij Gorecht helpt hierbij  
in vier stappen:

• kook gas(t)vrij
• bespaar energie
• verwarm duurzaam
• vang de zon

Om dit alles mogelijk te maken,  
werken we samen met de woning- 
corporaties (De Reensche Com-
pagnie, Lefier, Groninger Huis en 
Woonzorg Nederland), de gemeente, 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam 
en kartonfabriek ESKA.

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.
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NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD #6

IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF
  Workshop koken op inductie 

Onder leiding van kok Dennis maakten 
bewoners kennis met koken op inductie.   
/  PA G I N A  2 

  Fysieke bijeenkomsten voor  
huiseigenaren zijn gestart
Bewoners krijgen informatie over de overstap 
naar koken op inductie, de verschillende 
subsidies en het warmtenet.   
/  PA G I N A  2

  Overstappen op inductie
In dit artikel geven we antwoord op veel-
gestelde vragen die we ontvangen over de 
overstap op inductie.   
/  PA G I N A  3

Heeft u vragen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief? Of wilt u met ons meedenken? 
Neem dan vooral contact met ons op. 

Wij wensen u veel leesplezier.  
Het team van Gasvrij Gorecht
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Bewoners van Gorecht-Noord die koken op een 
gastoestel, kunnen in 2021 en 2022 hun gastoestel 
inruilen voor een inductietoestel. In dit artikel  
geven we antwoord op veelgestelde vragen die  
we ontvangen over de overstap op inductie.

Op 14 en 21 september waren de eerste 
fysieke bijeenkomsten voor huiseigenaren 
in de Vredekerk in Hoogezand. Tijdens  
deze bijeenkomst kregen bewoners 
informatie over de overstap naar koken  
op inductie, de verschillende subsidies en 
het warmtenet. Heeft u de avond gemist?  
U kunt de bijeenkomst nog steeds terug-
kijken via het YouTube. Daarnaast kunt  
u de gestelde vragen teruglezen op de 
website van Gasvrij Gorecht.

WANNEER KAN IK OVERSTAPPEN?WANNEER KAN IK OVERSTAPPEN?
Vanaf maandag 11 oktober 13:00 2021 
kunt u uw inductietoestel aanvragen. 
Hierover ontvangt u een brief over. U 
kunt uw inductietoestel aanvragen tot 
en met 31 december 2022. Heeft u uw 
brief ontvangen, maar wilt u wachten 
met het inruilen van uw gastoestel? 
Dat kan. Wel moet u uw nieuwe 
inductietoestel aanvragen voor 31 
december 2022.

U kunt uw inductietoestel aanvragen 
via de website: https://gasvrijgorecht.
nl/de-inductieregeling/.  Heeft u vragen, 
of lukt het niet? Kom dan vooral langs 
tijdens één van onze inloopmiddagen. 
Vanaf 18 oktober zitten we elke 
maandag tussen 15:00 en 17:00 in “Het 
Café” van de Reensche Compagnie 

(Tak van Poortvlietstraat 361, 3602 PJ, 
Hoogezand). Wij helpen u dan bij het 
invullen van het formulier. Natuurlijk 
kunt u ook altijd bellen en/of mailen met 
vragen naar 06 155 750 22 en info@
gasvrijgorecht.nl.  

WAT VOOR TOESTEL KRIJG IK?WAT VOOR TOESTEL KRIJG IK?
We gebruiken de regel: oud voor 
nieuw. Heeft u nu bijvoorbeeld een 
gastoestel met 5 pitten? Dan kunt u 
deze inwisselen voor een inductietoestel 
met 5 pitten. Voor het vervangen van 
uw gastoestel krijgt u een vergoeding 
tot maximaal € 1.000. Dit is inclusief 
het aanpassen van de meterkast. Dat 
zal voor de meeste mensen genoeg 
zijn. Hogere kosten zijn voor eigen 
rekening, bijvoorbeeld als de meterkast 

OVERSTAPPEN  OVERSTAPPEN  
OP INDUCTIE: OP INDUCTIE: 
ZO WERKT HETZO WERKT HET

verouderd is of u een luxer kooktoestel 
wilt aanschaffen. Wilt u liever geen 
inductietoestel? Een andere elektrische 
kookplaat mag ook. Daarbij geldt ook de 
regel ‘oud voor nieuw’. 

BIJ WIE KAN IK MIJN BIJ WIE KAN IK MIJN 
INDUCTIETOESTEL KOPEN?INDUCTIETOESTEL KOPEN?
U mag zelf kiezen bij welke leverancier u 
uw nieuwe inductietoestel koopt. Samen 
met gemeente Midden-Groningen 
heeft Gasvrij Gorecht een aantal eisen 
gemaakt voor de leveranciers. Alle 
leveranciers die aan de eisen voldoen, 
mogen meedoen. Staat uw leverancier 
er niet tussen? U mag ook zelf 
leveranciers aandragen. Wij controleren 
vervolgens of de leverancier aan de 
eisen voldoet.  

WAT ALS MIJN PANNEN NIET WAT ALS MIJN PANNEN NIET 
GESCHIKT ZIJN VOOR INDUCTIE?GESCHIKT ZIJN VOOR INDUCTIE?
De meeste pannen zijn geschikt voor 
inductie. Dat kunt u testen met een 
magneetje. Blijft het magneetje plakken 
aan de pan? Dan is deze geschikt voor 
inductie. Zijn uw pannen niet geschikt 
voor inductie? Vanuit Gasvrij Gorecht 
krijgt u een waardebon van € 100 euro 
voor nieuwe pannen.

AANMELDEN BUURTTEAM HUISEIGENARENAANMELDEN BUURTTEAM HUISEIGENAREN
Vond u de bijeenkomst interessant en/of wilt u actief 
meedenken? U bent van harte welkom in het buurtteam 
Huiseigenaren. U kunt u bij ons aanmelden door te bellen 
naar 06 155 750 22 of te mailen naar info@gasvrijgorecht.
nl. Dit buurtteam komt elke maand samen om verschillende 
onderwerpen te bespreken. Er is ruimte om vragen te stellen, 
en uw mening nemen we mee om het project te verbeteren.

  
VOLGENDE BIJEENKOMST 16 NOVEMBERVOLGENDE BIJEENKOMST 16 NOVEMBER
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 16 november. De 
bijeenkomst is in de recreatieruimte van Lefier, ’t Hooghoalt, 
Donker Curtiusstraat 159a in Hoogezand. We starten om 
19:30, en zijn rond 20:30 klaar. We gaan het die avond 
hebben over de overstap op inductie. U kunt ook zelf een 
onderwerp inbrengen waar u het over wilt hebben.  

FYSIEKE BIJEENKOMSTEN VOOR  FYSIEKE BIJEENKOMSTEN VOOR  
HUISEIGENAREN ZIJN GESTARTHUISEIGENAREN ZIJN GESTART

WORKSHOP KOKEN OP INDUCTIEWORKSHOP KOKEN OP INDUCTIE
HET IS EEN EITJEHET IS EEN EITJE
Om te laten zien hoe snel je kunt koken op inductie, laat 
Dennis de bewoners zien hoe je binnen een paar minuten 
een eitje bakt. Hij zet de pan op de kookplaat, en doet er een 
beetje olie bij. Ook als de pan nog koud is kan het eitje er al 
in. ‘En voor je het weet begint het lekker te knetteren en is 
het eitje klaar.’

AAN HET WERKAAN HET WERK
Nadat Dennis de basis voor koken op inductie heeft 
uitgelegd, gaan de bewoners zelf aan de slag. De bewoners 
koken in kleine groepjes en worden geholpen door Dennis. 
In een half uur koken de bewoners een driegangen lunch: 
een paddenstoelensoep, kip met puree en Japanse 
pannenkoekjes. 

LEKKER ETEN EN GEZELLIGHEIDLEKKER ETEN EN GEZELLIGHEID
Eén van de deelnemers woont pas sinds een paar weken in 
Gorecht-Noord en doet mee aan de kookworkshop om meer 
mensen in de wijk te leren kennen. Samen met een andere 
bewoonster is ze de gerechten aan het bereiden. Het koken 
op inductie gaat erg goed en ze geniet van de gezelligheid 
tijdens de workshop. 

WILT U OOK MEEDOEN? WILT U OOK MEEDOEN? 
Gasvrij Gorecht nodigt u van harte uit om mee te doen. 
Tijdens de gezellige workshop maakt u kennis met deze 
manier van koken. Ook zijn wij aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Meedoen is gratis. Aanmelden kan via onze 
website www.gasvrijgorecht.nl/kookworkshop of door te 
bellen naar (0598) 37 37 37. 

Graag tot ziens bij een van de kookworkshops!

Op 22 september was de eerste kook-
workshop. Onder leiding van kok Dennis 
maakten bewoners kennis met koken 
op inductie. Na afloop konden ze samen 
genieten van hun zelf gemaakte gerechten. 
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GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT  

Gasvrij Gorecht is een samen- 
werkingsverband van de gemeente 
Midden-Groningen, Waterbedrijf 
Groningen Duurzaam, karton- 
fabriek ESKA en woningcorporaties 
Lefier, De Reensche Compagnie, 
Groninger Huis en Woonzorg  
Nederland.

WOORDZOEKER
PUZZEL

www.gasvrijgorecht.nl
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De oplossing van de vorige puzzel is: G E B I E D S R E G I S S E U R

CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op 
Heeft u vragen? Kom dan vooral 
langs tijdens één van onze inloop-
middagen. Vanaf 18 oktober zitten 
we elke maandag tussen 15:00 en 
17:00 in de gemeenschappelijke 
ruimte van de Reensche Compag-
nie (Tak van Poortvlietstraat 361, 
3602 PJ, Hoogezand).

Of bel dan via de gemeente met 
Gasvrij Gorecht, telefoonnummer  
(0598) 37 37 37 of stuur een 
e-mail naar info@gasvrijgorecht.nl.


