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NIEUWS OVER HET GASVRIJ MAKEN VAN GORECHT-NOORD #11

GASVRIJ GORECHT

IN DEZE NIEUWSBRIEFIN DEZE NIEUWSBRIEF
   Fabels en feiten over Gasvrij Gorecht 

Op vrijdag 15 en woensdag 20 juli reed Gasvrij Gorecht met een ijscokar door 
Gorecht-Noord. We merken dat er veel verhalen rondgaan in de wijk over het 
project. Maar wat zijn nu feiten, en wat zijn fabels?  /  PA G I N A  2 

   Wat doet Gasvrij Gorecht de komende tijd? 
Gasvrij Gorecht zit niet stil. We doen hard ons best om het project tot een 
succes te maken. In dit artikel leest u wat we de komende tijd doen.  /  PA G I N A  3 

   Wilma Nabring stelt zich voor 
Wilma Nabring is coördinator communicatie voor het project Gasvrij Gorecht. 
Zij stelt zich graag aan u voor.  /  PA G I N A  3 

Voor u ligt de elfde courant van het 
project Gasvrij Gorecht. Wij houden u 
via deze courant op de hoogte van het 
project. 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 op  
06 15 57 50 22.

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 

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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OVER GASVRIJ GORECHT OVER GASVRIJ GORECHT 

FABELS EN FEITENFABELS EN FEITEN

Op vrijdag 15 en woensdag 20 juli reed Gasvrij 
Gorecht met een ijscokar door Gorecht-Noord. Naast 
het uitdelen van gratis ijsjes, hebben we ook met veel 
bewoners over het project gepraat. We merken dat 
er veel verhalen rondgaan in de wijk over het project. 
Maar wat zijn nu feiten, en wat zijn fabels?

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).

“ESKA is overgenomen door Italianen. 
Daardoor kan ESKA zomaar stoppen, 
waardoor wij in de kou komen te zitten.”
F A B E L  – ESKA is inderdaad overgeno-
men door het Italiaanse bedrijf RdM Group. 
Maar dit heeft geen invloed op de plannen 
van ESKA om de warmte voor de warm-
tering te leveren. ESKA heeft beloofd om 
minimaal 5 jaar lang warmte te leveren. Na 
deze 5 jaar kunnen zij besluiten om nog-
maals 5 jaar warmte te leveren. Dit staat 
ook in de samenwerkingsovereenkomst 
die door alle partijen ondertekend is.

“Als er geen tweede bron wordt 
gevonden voor de warmtering, is er een 
kans dat we in de kou komen te zitten.”
F A B E L  – De warmtering moet goed wer-
ken en betrouwbaar zijn. Daarom zijn we 
op zoek naar een tweede warmtebron. 
Deze warmtebron zal de warmte voor de 
warmtering leveren op momenten dat 

ESKA deze warmte niet kan leveren, bij-
voorbeeld wegens een storing of onder-
houd. Als we geen tweede warmtebron 
vinden, komt er geen warmtering.

“Ik ben verplicht om me te laten 
aansluiten op de warmtering.”
F A B E L  – Wanneer 70% (of meer) van  
de huurders van uw woningcorporatie in 
Gorecht-Noord zich wil laten aansluiten op 
de warmtering, moeten alle huurders van 
uw woningcorporatie zich laten aansluiten. 
Wanneer minder dan 70% van de huurders 
van uw woningcorporatie in Gorecht-Noord 
zich wil laten aansluiten op de warmtering, 
leggen we de warmtering niet aan.

“Ik moet nu kiezen of ik mijn woning  
wil aansluiten op de warmtering.”
F A B E L  – Op dit moment doen we nog 
meerdere onderzoeken naar de warmte-
ring. Denk hierbij aan het onderzoek naar 

de tweede bron, en het uitzoeken van de 
kosten. Pas wanneer we hier meer over 
weten kunt u uw keuze aan ons doorgeven. 
We zullen u dan eerst alle benodigde infor-
matie geven. Zo weet u precies waar u mee 
instemt. We hopen dat we in het najaar 
deze informatie met u kunnen delen.

“Als ik wil overstappen op inductie, 
moet ik mij voor 1 januari 2023 
aanmelden.” 
F E I T  – Aanmelden kan tot en met 31  
december 2022. U kunt ervoor kiezen om 
uw inductietoestel later uit te kiezen en  
te laten plaatsen door de door u gekozen 
leverancier. Het is dus niet zo dat u voor 
het einde van 2022 al een inductietoestel  
in huis moet hebben. 

“Ik kan niet overstappen op inductie 
omdat het elektriciteitsnet van Enexis 
het niet aankan als alle bewoners van 
Gorecht-Noord overstappen.”
F A B E L  – U kunt nog steeds overstappen 
op inductie. Het klopt dat we meer stroom 
gaan verbruiken, doordat veel bewoners via 
Gasvrij Gorecht overstappen op inductie. 
Dit kan problemen geven op het elektrici-
teitsnet. Om dit voor te zijn zoekt Gasvrij 
Gorecht nu samen met Enexis naar een 
geschikte oplossing.
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EVEN VOORSTELLEN: EVEN VOORSTELLEN: 

WILMA NABRINGWILMA NABRING

KLACHTEN OVER UW  KLACHTEN OVER UW  
INDUCTIETOESTEL?INDUCTIETOESTEL?  
Heeft u klachten over het inductie-
toestel dat u via Gasvrij Gorecht 
heeft aangeschaft? Neem in dat  
geval contact op met de door u  
gekozen leverancier. 

KOFFIEOCHTEND TIJDENS BURENDAGKOFFIEOCHTEND TIJDENS BURENDAG  

Wilma Nabring is coördinator communicatie voor het 
project Gasvrij Gorecht. Zij stelt zich graag aan u voor.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Wilma Nabring en samen 
met mijn man en onze dochter woon ik 
in De Wilp (gemeente Westerkwartier). 
Sinds 1 juni van dit jaar versterk ik het 
team van Gasvrij Gorecht. Samen met 
de buurtteams en het projectteam kijk 
ik hoe we de inwoners zo goed mogelijk 
kunnen informeren over en betrekken bij 
het project. Zo gingen we in juli de wijk 
in met ijs om in gesprek te gaan en zijn 
we nu druk bezig met de organisatie van 
de burendag op 24 september. 

Wat is voor jou de grootste 
uitdaging?
Ik wil graag weten wat de inwoners  
nodig hebben om straks een goede  
keuze te kunnen maken. Huizen  

verwarmen met warm water is niet nieuw, 
maar wel voor de inwoners van Gorecht. 
Dat brengt natuurlijk vragen met zich 
mee. Want krijgen we het straks in de 
winter wel warm? Neemt de nieuwe ketel 
niet te veel ruimte in? En wat ga ik straks 
betalen? Op die vragen moeten we ant-
woord geven. En waar mogelijk inwoners 
ook zo veel mogelijk laten zien wat het 
nieuwe systeem inhoudt. Daarom zijn we 
bijvoorbeeld bezig met het inrichten van 
een modelwoning. 

Welke oproep zou je willen doen?
Laat van u horen! Laat weten wat u  
belangrijk vindt en sluit u aan bij het 
buurtteam of kom naar één van de  
activiteiten. Ik hoor graag hoe u  
geïnformeerd en betrokken wilt worden.

WAT DOET GASVRIJ WAT DOET GASVRIJ 
GORECHT DE GORECHT DE 
KOMENDE TIJD?KOMENDE TIJD?

Gasvrij Gorecht zit niet stil. 
We doen hard ons best om 
het project tot een succes te 
maken. In dit artikel leest u 
wat we de komende tijd doen.

Tweede brononderzoek
Voor de warmtering hebben we een twee-
de bron nodig die warmte kan leveren. Zo 
heeft u als bewoner altijd warmte, ook als 
ESKA tijdelijk geen warmte kan leveren. 
In de afgelopen maanden hebben we on-
derzoek gedaan naar mogelijke tweede 
bronnen. Mogelijkheden zijn geothermie 
(warmte uit de aarde), aquathermie (warm-
te uit water, bijvoorbeeld een meer), biogas 
(gas wat gemaakt is door het vergisten van 
natuurlijke materialen, zoals mest), groen 
gas (gas dat vergelijkbaar is met aardgas, 
en gemaakt is van biogas), biomassa (het 
verbranden van natuurlijke materialen, zo-
als houtresten) en restwarmte van Essity. 

We verwachten dat in november duidelijk is 
wat de tweede bron wordt. Daarover infor-
meren we u dan tijdens de bewonersavond 
in november. Meer informatie over de be-
wonersbijeenkomst volgt later.

Kosten
Veel bewoners zijn benieuwd naar de 
kosten van de warmtering: wat kost het 
om mijn woning aan te laten sluiten op de 
warmtering? En hoeveel kost de warmte? 
Deze vragen zijn heel begrijpelijk. Wanneer 
de tweede bron bekend is, krijgen we meer 
duidelijkheid over de kosten. Dat delen we 
graag met u tijdens de bewonersbijeen-
komst in november. Zo kunt u namelijk zelf 
kijken of het in uw situatie financieel ver-
standig is om u te laten aansluiten op de 
warmtering.

Op zaterdag 24 september gaan 
wij tussen 10.00 - 12.00 met een 
koffiekar langs alle flats in Gorecht-
Noord. Een gezellige ochtend waarbij 
u een praatje kunt maken met ons 
of een buurtgenoot onder het genot 
van een lekker (gratis) kopje koffie, 

thee of cappuccino. Natuurlijk 
zorgen wij ook voor wat lekkers. U 
krijgt nog een uitnodiging met meer 
informatie in de brievenbus. Noteer 
24 september alvast in uw agenda. 

Hopelijk zien wij u dan!
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WOORDZOEKER
PUZZEL

Oplossing:

De oplossing van de vorige puzzel (juni 2022) is: W A R M T E R I N G

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.

CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op 
Heeft u vragen? Kom naar één van 
onze spreekuren (zie het blokje  
‘inloopspreekuren’ op pagina 2).  
U kunt ook met ons bellen,  
telefoonnummer 06 15 57 50 22,  
of een e-mail sturen naar  
info@gasvrijgorecht.nl.

Als huurder kunt u ook contact  
opnemen met uw verhuurder: 

Lefier 
Meindert Molter: (088) 20 33 000 

GASVRIJ GORECHTGASVRIJ GORECHT  

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


