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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.
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IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF
   Hoe staat het met de warmtering?

  We werken hard aan het ontwerp van de warmtering. Eerst moet helemaal 
duidelijk zijn hoe de warmtering eruit komt te zien, hoe woningen en warmte-
bronnen aangesloten worden en wat alles gaat kosten. Pas als we dat  
allemaal weten, vragen we u of u aangesloten wilt worden.  /  PA G I N A  2 

   Marije Mulder stlt zich aan u voor 
  Marije Mulder werkt mee aan het project Gasvrij Gorecht. Misschien heeft u 

haar bij een kookworkshop gezien of is ze al een keer bij u geweest voor de 
inductieregeling. We stellen haar graag aan u voor.   /  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. Stuur een e-mail naar  
info@gasvrijgorecht.nl of bel ons via  
de gemeente op (0598) 37 37 37.

Wij wensen u veel leesplezier. 

Het team van Gasvrij Gorecht

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 
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HOE STAAT HET MET  HOE STAAT HET MET  
DE WARMTERING?DE WARMTERING?

We werken hard aan het ontwerp van de warmtering. Eerst moet helemaal duidelijk 
zijn hoe de warmtering eruit komt te zien, hoe woningen en warmtebronnen 
aangesloten worden en wat alles gaat kosten. Pas als we dat allemaal weten, vragen 
we u of u aangesloten wilt worden. En pas als genoeg mensen mee willen doen, 
gaan we de warmtering ook aanleggen. Tot die tijd gaat er geen schop in de grond. 

In 2050 verwarmen we in Nederland onze 
huizen zonder aardgas. Dat is beter voor 
onze veiligheid en ons milieu. Het kabinet 
heeft besloten te stoppen met gaswinning 
in Groningen. Dat zorgt voor aardbevingen. 
Het verbranden van aardgas is ook slecht 
voor het milieu. Gas uit het buitenland is 
duur en maakt ons afhankelijk van landen 
zoals Rusland. In Hoogezand is de meest 
voordelige andere keuze een warmtering 
omdat we gebruik kunnen maken van de 
restwarmte van kartonfabriek ESKA.  
Deze warmtering biedt u de mogelijkheid 

om uw huis over een paar jaar op een  
andere en duurzamere manier te ver- 
warmen. Dankzij de subsidie die we voor 
dit project hebben ontvangen (Nationaal  
Programma Groningen), is het voor u als 
bewoner aantrekkelijker om over te stap-
pen op de warmtering.

Waar staan we nu?
Op dit moment werken we alle onderdelen 
van de warmtering uit. Stap voor stap kij-
ken we hoe we woningen het beste kunnen 
aansluiten, wat daarvoor nodig is en wat 

dat kost. Dat verschilt per gebouw en soms 
zelfs per woning. We hebben daarom een 
aantal gebouwen en woningen bekeken.  
Als het ontwerp van de warmtering af is,  
weten we wat het aansluiten gaat kosten. 
Dan weten we ook wat dat voor u betekent. 
We verwachten u hier dit najaar over te  
kunnen informeren.

Goede prijs en zekerheid 
over warmte
In het ontwerp van de warmtering nemen we 
een aantal belangrijke voorwaarden mee.  
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MARIJE MULDERMARIJE MULDER

De drie belangrijkste voorwaarden zijn: 

• een groot gedeelte van de bewoners 
moet akkoord gaan 

• de prijs moet onder de aardgasprijs zitten

• de zekerheid dat u altijd warmte krijgt

Bij de huurders moet meer dan 70% ak-
koord gaan. Bij huiseigenaren is dat 50%. 
We willen dat u altijd warmte krijgt. U mag 
niet in de kou komen te zitten. De levering 
van warmte moet net zo betrouwbaar zijn 
als de levering van gas nu. Daarom  heb-
ben we naast de restwarmte van de karton-
fabriek van ESKA nog een aantal andere 
warmtebronnen onderzocht. Na de zomer 
weten we welke warmtebronnen het meest 
geschikt zijn. Deze warmtebronnen nemen 
we mee in het ontwerp van de warmtering. 

Excursie naar Groningen 
en modelwoning
Eind juni gaan we met bewoners uit de 
buurtteams van Gasvrij Gorecht in  
Groningen kijken hoe een warmtenet  
werkt. Daar zijn al huizen aangesloten  
op warmtenet. We willen dat later dit jaar 
ook in Gorecht-Noord laten zien. U kunt 
dan komen kijken in een modelwoning in 
de buurt.

INLOOPSPREEKUREN INLOOPSPREEKUREN 
Wilt u ons spreken over de inductie- 
regeling, de warmtering, 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, Hoogezand).

• Woensdag tussen 11:00 en 12:00 
in de vergaderruimte van ’t Hoog-
holt (Donker Curtiusstraat 159a, 
9602 PP, Hoogezand).

OVERSTAPPEN  OVERSTAPPEN  
OP INDUCTIEOP 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.  
Ook kunt u langskomen op het 
spreekuur. Wij helpen u dan met  
het aanmelden.

*  Voor bewoners van Groninger Huis aan  
de Tak van Poortvlietstraat geldt dat zij  
een inductietoestel kunnen kiezen met een 
maximale waarde van € 700,-. Groninger 
Huis past voor deze bewoners de meterkast 
aan. De gemiddelde kosten van deze aan-
passing zijn € 300,-.

Marije Mulder werkt mee aan het project Gasvrij 
Gorecht. Misschien heeft u haar bij een kookworkshop 
gezien of is ze al een keer bij u geweest voor de 
inductieregeling. We stellen haar graag aan u voor.

Wie ben je en wat doe je? 
Ik ben Marije Mulder en ik werk vanuit  
SAMEEN mee aan het project Gasvrij  
Gorecht. Bij SAMEEN werken veel jonge 
mensen aan projecten die met duur-
zaamheid te maken hebben. Ik werk 
daarnaast ook in de Thuiszorg en voor 
andere projecten van SAMEEN. Als ik 
vrij ben fotografeer ik graag.

Wat doe je voor 
Gasvrij Gorecht?
Voor Gasvrij Gorecht heb ik de kook-
workshops georganiseerd. Verder  
doe ik heel veel verschillende dingen, 
zoals het schrijven van teksten voor de 
nieuwsbrief. Ook heb ik een onderzoek 
gedaan naar warmtenetten in Neder-
land: hoe hebben andere projecten dit 
aangepakt? Hoe hebben zij inwoners 
betrokken? En wat kunnen wij hiervan 
leren? Wat ik doe voor het project ver-
schilt per week. Dat maakt het extra 
leuk. En ik leer er ook veel van. 

Wat vind je van 
Gasvrij Gorecht?
We merken de gevolgen van de klimaat-
verandering en de gevolgen van de gas-

winning, helemaal in Groningen. Dat we 
iets moeten veranderen en andere keu-
zes moeten maken zonder aardgas is 
mij extra duidelijk geworden. Ik ben blij 
dat ik met dit project in Gorecht-Noord 
daaraan mee kan helpen.

“De drie belangrijkste 
voorwaarden zijn: een groot 
gedeelte van de bewoners 
moet akkoord gaan, de prijs 
moet onder de aardgasprijs 
zitten en de zekerheid dat  
u altijd warmte krijgt.”
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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: 

Groninger Huis 
Peter Olinga: (0598) 451 482

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 
Groninger Huis, Lefier, Woonzorg  
Nederland en De Reensche  
Compagnie.

WOORDZOEKER
PUZZEL

Oplossing vorige puzzel

Oplossing:


