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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 #7

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.

  Overstappen op inductie,  
    vragen van bewoners
Bewoners van Gorecht-Noord die koken op 
een gastoestel, kunnen in 2021 en 2022 hun 
gastoestel inruilen voor een inductietoestel. 
Het team van Gasvrij Gorecht ontvangt 
regelmatig vragen over het overstappen 
op inductie. Charlotte de Haas, assistent 
projectleider bij Gasvrij Gorecht, geeft 
antwoord op de vragen van bewoners.  
/  PA G I N A  2  

  Liesbeth Zwart stelt zich 
    aan u voor 
Gebiedsregisseurs zijn het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners als het over 
de leefbaarheid in hun dorp of wijk gaat. Ze 
onderhouden contacten met (vrijwilligers)
organisaties en bewoners met initiatieven, 
maar ook met woningcorporaties, 
opbouwwerkers, politie en scholen.  
/  PA G I N A  3 

GASVRIJ GORECHT

IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF
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OVERSTAPPENOVERSTAPPEN
OP INDUCTIEOP INDUCTIE

Bewoners van Gorecht-Noord die koken op 
een gastoestel, kunnen in 2021 en 2022 hun 
gastoestel inruilen voor een inductietoestel. Het 
team van Gasvrij Gorecht ontvangt regelmatig 
vragen over het overstappen op inductie. 
Charlotte de Haas, assistent projectleider bij 
Gasvrij Gorecht, geeft antwoord op de vragen  
die het team vaak ontvangt.

VRAGEN VAN BEWONERSVRAGEN VAN BEWONERS

Kun je allereerst vertellen wie  
allemaal kunnen overstappen op 
inductie via de inductieregeling?
Charlotte: “Natuurlijk. De regeling geldt  
voor bewoners die nu nog op gas koken. 
Kookt een bewoner niet (meer) op gas?  
Dan kan hij/zij geen gebruik maken van 
onze inductieregeling. Bij De Reensche 
Compagnie kookt niemand meer op gas.”

Zij zijn dus al goed bezig. Maar 
mogen zij wel meedoen met de 
kookworkshops?
Charlotte: “Alle bewoners van Gorecht- 
Noord mogen meedoen met de kookwork-
shops. Dit omdat de workshops niet alleen 
leerzaam zijn, maar ook erg gezellig.  
Bewoners die al elektrisch koken mogen 
dus ook meedoen met de kookworkshops.

De workshops vinden plaats in de keuken 
van De Reensche Compagnie. Wegens  
corona moesten we de workshops aflasten. 
Wanneer het weer mogelijk is plannen we 
nieuwe workshops. Bewoners kunnen  
zich aanmelden voor de workshop via:  
https://gasvrijgorecht.nl/kookworkshop/.

Als bewoners hulp nodig hebben, 
of vragen hebben, bij wie kunnen 
ze dan terecht?
Charlotte: “Bewoners kunnen ons op ver-
schillende manieren bereiken. Zo kunnen 
bewoners bijvoorbeeld langskomen tijdens 
onze spreekuren. We zitten elke maandag 
tussen 15:00 en 17:00 in de gemeenschap-
pelijke ruimte van De Reensche Compagnie 
(Tak van Poortvlietstraat 361, 3602 PJ, 
Hoogezand). Alleen in de kerstvakantie  
(27 december en 3 januari) houden we geen 
spreekuur.”

En ze kunnen natuurlijk ook 
bellen en mailen naar jullie.
Charlotte: “Precies. Bewoners kunnen ook 
mailen naar info@gasvrijgorecht.nl en/of 
bellen naar 06 155 750 22.”
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LIESBETH ZWART LIESBETH ZWART 
GEBIEDSREGISSEURGEBIEDSREGISSEUR

De gemeente Midden-Groningen werkt met 
verschillende gebiedsregisseurs. Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt zijn voor bewoners als het 
over de leefbaarheid in hun dorp of wijk gaat. 
Ze onderhouden contacten met (vrijwilligers)
organisaties en bewoners met initiatieven, maar 
ook met woningcorporaties, opbouwwerkers, 
politie en scholen. 

Liesbeth: “Als gebiedsregisseur ben ik de 
schakel tussen bewoners, organisaties,  
instellingen en de gemeente. Dit doe ik  
onder andere in de wijk Gorecht. Ik ben  
het aanspreekpunt voor buurt- en wijk- 
initiatieven, waarbij de wijk zelf verantwoor-
delijk blijft. Door het onderhouden van een 
uitgebreid netwerk en aan te sluiten bij 
wat er in de wijk leeft doe ik mijn best om 
te weten wat er speelt en leefbaarheid te 
verbeteren. Dat begint bij elkaar weten te 
vinden en vertrouwen in elkaar te hebben. 
Daardoor sta ik met één been in de wijk  
en met één been in de gemeentelijke  
organisatie.” 

Vanuit haar rol als gebiedsregisseur is 
Liesbeth ook betrokken bij het project 
Gasvrij Gorecht. “Door rekening te houden 
met de wensen van de bewoners en het 
aantrekkelijk, betaalbaar en zo makkelijk 
mogelijk te maken kan dit project een  
succes worden. Daarnaast kunnen we door 
samenwerking ook de leefbaarheid in de 
buurt verbeteren. Ik hoor graag de ideeën 
hierover. Daarbij kijken we samen of en hoe 
anderen in uw buurt ook kunnen helpen  
om een initiatief uit te voeren en hoe dit 
gefinancierd kan worden door subsidies.” 

Wilt u in contact komen met Liesbeth?  
Dat kan via (0598) 373 613 of mail naar 
liesbeth.zwart@midden-groningen.nl

LIESBETH ZWARTLIESBETH ZWART

KERSTGROETKERSTGROET
 

Wij wensen u  
prettige feestdagen  

en een  
gelukkig 2022!

Groeten,  
Team Gasvrij Gorecht
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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). Tijdens de 
kerstvakantie (27 december en  
3 januari) houden we geen spreek-
uur. Of bel 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 

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.

www.gasvrijgorecht.nl

Oplossing:

WOORDZOEKER
PUZZEL

De oplossing van de vorige puzzel is: I N D U C T I E R E G E L I N G
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