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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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#9NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD

WERK IN UITVOERING  WERK IN UITVOERING  
IN DE ZONNEFLATIN DE ZONNEFLAT
De verduurzaming van de lage flat 
aan de Donker Curtiusstraat is klaar! 
De 80 woningen van de lage flat heb-
ben nieuw HR++ glas gekregen, de 
kieren bij de deuren en de ramen zijn 
gedicht en het mechanische ventilatie 
systeem is aangepakt. Daardoor is het 
een stuk aangenamer in de woning.

De werkzaamheden duurden per woning 
5 dagen en de bewoners hebben zich er 
goed doorheen geslagen. Complimenten 
daarvoor!

Helaas liep de planning soms wel een  
beetje uit, soms ook door coronabesmet-
tingen. Maar het was fijn om te zien dat  
de bewoners hier alle begrip voor hadden. 

Vanaf half maart worden de 100 wonin-
gen van de hoge flat aan de Tak van 
Poortvlietstraat onder handen genomen. 
Wanneer alles volgens planning verloopt, 
ronden we alle werkzaamheden juli af.

KOKEN OP INDUCTIEKOKEN OP INDUCTIE
 
Workshops 
Wilt u leren koken op inductie?  
Tijdens de workshops met chef 
Dennis Nolle leert u alles over  
koken op inductie, en kunt u  
oefenen. U maakt een heerlijke 
maaltijd, die u vervolgens met de 
andere deelnemers kunt opeten.  
U kunt de maaltijd ook mee naar 
huis nemen. Meldt u aan op  
www.gasvrijgorecht.nl/ 
kookworkshop. 

Overstappen op inductie 
Kookt u nog op gas? Via Gasvrij 
Gorecht kunt u overstappen op  
inductie. Hierbij vergoeden wij  
tot maximaal € 1.000. U kunt uw 
inductietoestel aanvragen op  
www.gasvrijgorecht.nl/inductie.
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MAARTEN KLUIT STELT ZICH AAN U VOOR MAARTEN KLUIT STELT ZICH AAN U VOOR 

EEN BEWONER  EEN BEWONER  
VOOR DE BEWONERSVOOR DE BEWONERS

Wij stellen graag Maarten  
Kluit aan u voor. Maarten 
woont zelf in Gorecht-Noord 
en is nu als projecthuis-
meester van Gasvrij Gorecht 
het aanspreekpunt voor 
bewoners.

Kun je wat over jezelf vertellen?
“Sinds 2008 woon ik in de Sportterrein- 
straat samen met mijn vrouw en twee  
kinderen. Ik was altijd al bezig met milieu, 
verduurzaming en energie. Ook in mijn  
eigen huis waar ik inmiddels al 22 zonne- 
panelen heb liggen en alles redelijk  
geïsoleerd heb. Ik ben blij mijn kennis  
u zo in te zetten voor de buurt. Ik ben  
geruime tijd politiek actief geweest en  
zet me nu in voor zowel de wijkvereniging 
als voor Gasvrij Gorecht.”

Wat vind je het leukst om  
te doen in je vrije tijd?
“Van alles. Ik in de ICT terecht gekomen 
omdat dit altijd al een hobby was, en dat  
is het nog steeds. Ik ben veel achter de 
computer te vinden, ook in mijn vrije tijd. 
Naast games op de computer verzamel ik 
LEGO. Ik hou enorm van koken, vooral de 
Indonesische keuken. In een week ben ik 
zes van de zeven dagen in de keuken te 
vinden.”

Hoe ben je bij Gasvrij Gorecht 
betrokken geraakt?
“Dat begon vanuit de politiek. Ik had vrij 
nauwe contacten met Peter Verschuren, 
onze wethouder voor duurzaamheid. 
Daardoor was ik al in de eerste fase op de 
hoogte van het project. Toen het project 
begon ben ik vrij snel aangehaakt bij het 
buurtteam voor huiseigenaren. Daarna 
vroeg Gasvrij Gorecht mij of ik project- 
huismeester wilde worden.“ 

Hoe ziet je werk eruit voor Gasvrij 
Gorecht?
“Mijn werk voor Gasvrij Gorecht vermengt 
zich met mijn normale werk en het gezins-
leven. Ik neem de telefoon op en beant-
woord mailtjes die binnenkomen. Ook kom 
ik bij mensen thuis om hen te helpen bij de 
aanvraag voor een inductietoestel. Daar-
naast zit ik nog twee keer in de  
week op het spreekuur in de Reensche 
Compagnie en in ’t Hoogholt. Tussendoor 
zit ik ook bij verschillende overleggen.”

Wat hoop je voor de toekomst?
“Ik hoop dat Gasvrij Gorecht een geslaagd 
project wordt. Een project waarna iedereen 
een goede en goedkopere warmtevoor- 
ziening heeft zonder aardgas. Ik hoop ook 
dat de laatste stap van het project (vang  
de zon) doorgaat, en dat er zonnepanelen 
worden geplaatst op de daken. Als het  
project is afgerond hoop ik natuurlijk  
zulke projecten ook in andere delen van  
de gemeente ingezet worden.”

BRIEVENBUSSEN BRIEVENBUSSEN 
Sinds kort staan er brievenbus- 
sen van Gasvrij Gorecht in de 
complexen van Lefier, Woonzorg 
Nederland, Groninger Huis en  
De Reensche Compagnie. U kunt 
de brievenbussen gebruiken om 
vragen te stellen, tips te geven, 
etc. U kunt uw boodschap op  
het briefje schrijven die bij de  
brievenbussen liggen.

INLOOPSPREEKUREN INLOOPSPREEKUREN 
Wilt u ons spreken over de inductie-
regeling, of heeft u andere vragen? 
Kom naar het spreekuur op:

• Maandag tussen 15:00 en 17:00 
in de gemeenschappelijke ruimte 
van de Reensche Compagnie  
(Tak van Poortvlietstraat 361, 
3602 PJ in Hoogezand).

• Woensdag tussen 10:00 en 12:00 
in de vergaderruimte van ’t Hoog-
holt (Donker Curtiusstraat 159a, 
9602 PP in Hoogezand).

UITBETALINGUITBETALING
ENERGIETOESLAG ENERGIETOESLAG 

Uitbetaling energietoeslag  
voor huishoudens met laag  
inkomen vanaf april
De energieprijzen zijn de afgelopen 
periode enorm gestegen. Het rijk 
heeft geld vrijgemaakt om mensen 
met een laag inkomen daarin tege-
moet te komen. Alle huishoudens 
met een inkomen dat gelijk of lager 
is dan 125% van het toepasselijke 
sociaal minimum komen in aan-
merking voor de eenmalige energie-
toeslag.  De gemeente betaalt dat 
bedrag vanaf april uit.

Automatische uitbetaling  
voor inwoners met een  
bijstandsuitkering
Heeft u een uitkering van BWRI en 
woont u in de gemeente Midden- 
Groningen? Dan ontvangt u de  
energietoeslag in april automatisch 
op uw rekening. U hoeft hier verder 
niets voor te doen. 

Schriftelijke aanvraag voor  
huishoudens zonder uitkering
Alle andere huishoudens kunnen 
een schriftelijke aanvraag indienen 
bij BWRI als hun inkomen gelijk of 
lager is dan 125% van het toepasse-
lijke sociaal minimum. Wilt u weten 
of u hier recht op heeft? Meer infor-
matie over de voorwaarden en hoe 
u de toeslag aan kunt vragen vindt 
u op bwri.nl/energietoeslag.
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ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST: ONDERTEKENING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST: 

EEN FEESTELIJK MOMENTEEN FEESTELIJK MOMENT

VEELGESTELDE VRAGEN OVER INDUCTIEVEELGESTELDE VRAGEN OVER INDUCTIE

HET ENERGIELOKET HET ENERGIELOKET 
Er zijn veel verschillende  
subsidies beschikbaar om te ver-
duurzamen. Ook in de gemeente 
Midden-Groningen. Wilt u weten 
van welke subsidie u gebruik kunt 
maken? Het Energieloket geeft  
hier informatie over. Ga naar  
www.regionaalenergieloket.nl/ 
midden-groningen 

Ik ben slecht ter been en kan niet  
naar het spreekuur van Gasvrij 
Gorecht, kan er ook iemand bij  
mij langskomen?
Ja hoor, dat kan zeker. U kunt mailen  
of bellen met de projecthuismeester 
Maarten Kluit voor een afspraak, zijn  
gegevens zijn: 
Mailadres: info@gasvrijgorecht.nl 
Telefoonnummer: 06 24 20 24 41. 

Ik heb geen computer, hoe kan ik  
mij aanmelden om over te stappen  
naar koken op inductie?
Ook dan kunt u bellen met de project-
huismeester voor een afspraak.  
Hij komt dan graag bij u langs om u  
hiermee te helpen. 

Ik heb gehoord dat een pacemaker 
en inductie koken misschien niet 
samengaan, klopt dit?
Nee. Dit is bij een cardioloog nage- 
vraagd en het blijkt dat u ook met een 
pacemaker veilig kunt koken op inductie. 
Voelt u zich toch prettiger met elektrisch 
koken? Dan kunt u ook kiezen voor een 
elektrisch kooktoestel.

Ik kook mijn hele leven al op gas.  
Moet ik ook overstappen op  
inductie koken? 
Omdat meer dan 70% van de bewoners 
die nu nog op gas koken heeft aangege-
ven akkoord te gaan met overstappen  
op inductie/elektrisch koken, bent u wet- 
telijk gezien verplicht om mee te doen. 

Wanneer wordt mijn gasmeter 
verwijdert uit de woning? 
Wij verwachten dat dit na de zomer zal 
zijn. Woonzorg Nederland houdt u hier- 
van op de hoogte.

Moet ik zelf aan Enexis doorgeven 
dat mijn gasmeter verwijdert moet 
worden? 
Nee, dat doet de aannemer (SW Vast-
goedverbetering).

Betaal ik nadat mijn gasmeter is  
verwijdert nog vast recht voor het  
gas? 
Nee, zodra de gasmeter uit uw woning  
is verwijdert, hoeft u geen vast recht  
meer te betalen. Dat scheelt weer in de 
portemonnee! 

Wat gebeurt er met mijn oude  
fornuis/kookplaat?
Uw ‘oude’ apparaat is uw eigendom.  
U beslist zelf wat daarmee gaat gebeu-
ren. Er zijn een aantal mogelijkheden:

• U verkoopt uw oude apparaat  
bijvoorbeeld via Marktplaats.

• U geeft u apparaat aan iemand die  
het goed kan gebruiken.

• Of de leverancier van uw nieuwe  
apparaat neemt uw oude apparaat  
mee.

Gasvrij Gorecht vergoedt tot 
maximaal € 1.000,-. Wat gebeurt 
er met het geld dat overblijft als ik 
bijvoorbeeld een kooktoestel van  
€ 500 heb uitgezocht? 
Het bedrag dat overblijft nadat u uw  
keuze heeft gemaakt voor een kook- 
toestel, gaat naar Woonzorg Nederland. 
Hiermee betalen zij de aanpassingen in 
de meterkast en de perilex aansluiting  
in de keuken. De overstap naar koken  
op inductie is voor u dus helemaal  
gratis!

Op 31 maart ondertekenden alle betrokken partijen van project Gasvrij 
Gorecht de samenwerkingsovereenkomst. Gemeente Midden-Groningen, 
Waterbedrijf Groningen Duurzaam, kartonfabriek ESKA, woningcorporaties 
Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en woningstichting  
De Reensche Compagnie kwamen samen om allemaal hun handtekening  
te zetten. Een feestelijk en belangrijk moment voor het project!

In een samenwerkingsovereenkomst staat 
wie wat moet doen en wie waar verant-
woordelijk voor is. Zo’n document zorgt 
ervoor dat alle betrokken partijen precies 
weten wat hen te doen staat. Daardoor 
loopt project Gasvrij Gorecht soepeler,  
en weten alle betrokken partijen wat we 
hebben afgesproken.

Warmte moet goedkoper zijn dan aardgas
En die afspraken zijn volgens Johan Duut, 
projectleider van Gasvrij Gorecht, ook inte-
ressant. “We willen allemaal dat de warmte 
betaalbaar is voor bewoners. Sterker nog: 
we hebben in de samenwerkingsovereen-
komst opgeschreven dat het ons doel is 
dat een bewoner altijd goedkoper uit is als 
hij/zij warmte gebruikt in plaats van gas. 

Het is fantastisch om te zien dat alle  
betrokken partijen daar hun best voor  
willen doen.”

Wethouder Peter Verschuren benadrukt  
de noodzaak van de warmtering. “Niet  
alleen de stijgende gasprijzen, maar ook  
de oorlog in Oekraïne maken duidelijk dat 
we alternatieven voor aardgas moeten 
zoeken. Deze warmtering is een prachtig 
alternatief.”

Dat alternatief moet ook betrouwbaar  
zijn, iets waar veel bewoners zorgen over 
hebben. Johan Duut: “Het is een voorwaar-
de dat we, naast kartonfabriek ESKA, nog 
een warmtebron vinden. Zo kunnen we  
bewoners verzekeren van warmte.”
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op  
Heeft u vragen? Kom dan vooral  
langs tijdens één van onze  
inloopmiddagen. We zitten elke 
maandag tussen 15:00 en 17:00  
in de gemeenschappelijke ruimte 
van de Reensche Compagnie  
(Tak van Poortvlietstraat 361,  
3602 PJ, Hoogezand). Elke woens-
dag zitten we tussen 10:00 en 
12:00 in de vergaderruimte van  
’t Hooghoalt (Donker Curtiusstraat 
159a, 9602 PP Hoogezand).  
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: 

Woonzorg Nederland
Karin Prinsen: (06) 10 98 63 87

www.gasvrijgorecht.nl

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.

BINAIRE PUZZEL
PUZZEL

De oplossing van de vorige puzzel is: W O N I N G V E R B E T E R I N G

Uitleg voor de binaire 
puzzel: in elke lege cel 
moet een nul of een  
één ingevuld worden.  
Er mogen niet meer dan 
twee dezelfde cijfers 
direct naast of direct 
onder elkaar staan.  
Elke rij en elke kolom  
is uniek en bevat even-
veel nullen als enen.
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