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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. U kunt meer 
informatie vinden over Gasvrij  
Gorecht op www.gasvrijgorecht.nl. 
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GASVRIJ GORECHT

WERKZAAMHEDEN WERKZAAMHEDEN 
WONINGVERBETERINGWONINGVERBETERING

Voor u ligt de twaalfde courant  
van het project Gasvrij Gorecht.  
Wij houden u via deze courant op  
de hoogte van het project. Heeft u  
na het lezen nog vragen of wilt u 
graag met ons meedenken?  
Neem dan contact met ons op.  
U kunt ons bereiken door te mailen  
info@gasvrijgorecht.nl of te bellen 
naar 06 15 57 50 22. Of kom naar het 
spreekuur op:

Maandag tussen 15:30 en 17:00 uur  
in de gemeenschappelijke ruimte  
van De Reensche Compagnie:  
Tak van Poortvlietstraat 361,  
3602 PJ Hoogezand.

Woensdag tussen 11:00 en 12:00 uur 
in de vergaderruimte van ’t Hoogholt:  
Donker Curtiusstraat 159a,  
9602 PP Hoogezand.

Inmiddels had Woonstichting Groninger 
Huis u graag willen uitnodigen voor een 
gezellige bijeenkomst om de plannen  
voor de woningverbetering te presen-
teren. Helaas laat dit nog even op 
zich wachten. Op dit moment wordt 
er een flinke financiële- en technische 
puzzel gelegd. Groninger Huis wil graag 
zoveel mogelijk van de plannen aan 
de Mansholtstraat en Klompéstraat 
realiseren. Met de stijgende bouw-
kosten wordt het een uitdaging om dit 
binnen het budget voor elkaar te krijgen. 
Zodra er meer bekend is, wordt u op de 
hoogte gebracht. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust 
contact op met Peter Olinga 
(klantadviseur Groninger Huis)  
via (0598) 451 482 of  
p.olinga@groningerhuis.nl.
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MEER DAN DE HELFT  MEER DAN DE HELFT  
VAN GORECHT-NOORD  VAN GORECHT-NOORD  
HEEFT ZICH AANGEMELD  HEEFT ZICH AANGEMELD  
VOOR INDUCTIE!VOOR INDUCTIE!
In oktober 2021 zijn we gestart 
met de inductie-regeling. En 
met succes! Al bijna 60% heeft 
zich aangemeld voor inductie. 
Een belangrijke eerste stap naar 
aardgasvrij wonen.

Veel bewoners koken inmiddels op induc-
tie. Bij Groninger Huis heeft 67% inmiddels 
inductie aangevraagd. Helaas kan het even 
duren voor u geholpen wordt nadat u zich 
heeft aangemeld. Dit lange wachten is ont-
zettend vervelend. Er zijn op dit moment 
weinig elektriciens beschikbaar. Daardoor 
moet u langer wachten op het aanpassen 
van uw meterkast. Wanneer dit gereed 
is, kan de leverancier van de kookplaat 
u helpen. We kijken of we hiervoor een 
oplossing kunnen vinden. Dit heeft geen 
gevolgen voor uw vergoeding. Deze blijft 
beschikbaar. We zijn druk bezig om hier 
een oplossing voor te vinden.

Overstappen op inductie
Kookt u nog op gas? Via Gasvrij Gorecht 
kunt u overstappen op inductie. Hierbij ver- 
goeden wij tot maximaal € 1.000. Voor de 
bewoners van de Raadsflat en de Staten- 
flat vergoeden we tot maximaal € 700.  
Groninger Huis past de meterkast voor u 
aan. Daarnaast heeft u een tegoedbon voor 
pannen gekregen, ter waarde van € 100,-.  
U kunt uw inductietoestel aanvragen op 
www.gasvrijgorecht.nl/inductie. Ook kunt  
u langskomen op het spreekuur. Wij helpen 
u dan met het aanmelden. Daarnaast kan 
Peter Olinga (klantadviseur Groninger  
Huis) u helpen via (0598) 451 482 of  
p.olinga@groningerhuis.nl. 

Wanneer moet ik mij aangemeld 
hebben voor inductie?
Aanmelden kan tot en met 31 december 
2022. Het kan zijn dat u dan nog geen  
inductietoestel in huis heeft. Of dat uw  
meterkast nog moet worden aangepast.  
Dat geeft niet. Wanneer u zich aanmeldt 
voor 1 januari 2023 krijgt u de vergoeding 
voor het overstappen op inductie.

OPHEFFINGS- OPHEFFINGS- 
UITVERKOOP  UITVERKOOP  
KOKEN & WONEN KOKEN & WONEN 
HOOGEZAND HOOGEZAND 
Eerder heeft u een waardebon  
van Gasvrij Gorecht gekregen.  
Met deze waardebon kunt u  
nieuwe pannen kopen die geschikt 
zijn voor inductie. U kunt de bon  
inleveren bij Hema Hoogezand en 
Koken & Wonen Hoogezand. 

Koken & Wonen Hoogezand heeft 
opheffingsuitverkoop. De winkel  
is waarschijnlijk tot 3 december 
open. 

BRIEVEN- BRIEVEN- 
BUSSENBUSSEN
In de aankomsthallen van de flats  
in Gorecht-Noord staan brieven- 
bussen met het logo van Gasvrij  
Gorecht. In deze brievenbussen  
kunt u een bericht achterlaten voor 
Gasvrij Gorecht. Denk hierbij aan 
vragen, tips en/of opmerkingen.

Najaar 2024
Warmtering  
in gebruik

Gorecht Gasvrij

Najaar 2023
Start aanbrengen 
installaties 
Warmtering 

Begin maart
Bekendmaking:  
doen huurders mee 
aan de Warmtering

2022 2023 2024

Begin mei
Bekendmaking:  
doen huiseigenaren  
mee aan de Warmtering

Begin april
Beslissen: doet u  
als huiseigenaar mee 
aan de Warmtering?

Vanaf januari 
Beslissen: doet u  
als huurder mee aan  
de Warmtering?

HUURDERS

HUISEIGENAREN

Vanaf januari 
Bezichtigen  
modelwoning 

Vanaf januari
Adviesgesprekken  
over Warmtering  
voor huiseigenaren

December
Op bezoek bij 
kartonfabriek ESKA

December
Informatie- 
bijeenkomsten 

Presentatie  
project Warmtering

PLANNING AANLEG WARMTERINGPLANNING AANLEG WARMTERING
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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. 

Op zaterdag 10 december 2022 kunt u een kijkje 
nemen bij kartonfabriek ESKA. Met restwarmte van de  
fabriek verwarmen we het water voor de warmtering. 
Tijdens de rondleiding bij ESKA ziet u waar deze 
warmte vandaan komt.  

Er zijn vier rondleidingen. De rondleiding 
duurt ongeveer een uur. Wij zorgen voor 
vervoer. Daarvoor verzamelen we op de 
parkeerplaats bij flat ’t Hoogholt aan  
de Donker Curtiusstraat 159A. 

U kunt mee op de volgende tijdstippen:

• Vertrek 09.15 uur, rondleiding om  
10.00 uur, terug om 11.30 uur

• Vertrek 11.00 uur, rondleiding om  
11.30 uur, terug om 13.00 uur

• Vertrek 12.30 uur, rondleiding om  
13.00 uur, terug om 14.30 uur

• Vertrek 14.00 uur, rondleiding om  
14.30 uur, terug om 16.00 uur

KOOK-KOOK-
WORK-WORK-
SHOPSSHOPS
In de komende maanden 
zijn er weer kookworkshops. 
Tijdens de kookworkshop 
kunt u gezellig met uw 
buurtgenoten eten.  
U kunt vragen stellen over 
Gasvrij Gorecht en oefenen 
met koken op inductie. 

 
Tijdens de workshops staat kok Marcel 
ook klaar om al uw vragen te beant-
woorden over energiebesparend koken 
en koken op inductie.

Heeft u al ervaring met koken op  
inductie? Ook dan bent u van harte  
welkom! Elke maand hebben we een 
ander thema:

16 november, 11:00 -13:00 uur.  
Het eten bestaat uit verschillende  
hapjes.

3 december, 15:00 -17:00 uur.  
Het eten past binnen het thema ‘winter’.

De workshops vinden plaats in de  
keuken van De Reensche Compagnie. 
Het adres is: Tak van Poortvlietstraat 
361, 9602 PJ Hoogezand.

Doet u mee? Meldt u op onze website: 
www.gasvrijgorecht.nl/kookworkshop. 
U kunt u ook aanmelden door te mailen 
naar info@gasvrijgorecht.nl, of door te 
bellen naar 06 1557 5022.

Tijdens de rondleiding gaan we ook een 
trap op. De rondleiding van 10.00 uur  
is aangepast voor inwoners met een  
rollator of in een rolstoel. In verband met 
de veiligheid kunnen er per rondleiding 
maximaal 50 inwoners mee.

Aanmelden
Gaat u mee? Dan graag aanmelden 
via www.gasvrijgorecht.nl/eska.  
U kunt ook een mail sturen naar  
info@gasvrijgorecht.nl of bellen  
met 06 1557 5022. Deelnemen kan 
vanaf 12 jaar.

GA MEE OP  GA MEE OP  
EXCURSIE  EXCURSIE  
NAAR ESKANAAR ESKA
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CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
 
Neem contact met ons op 
Heeft u vragen? Kom naar één van 
onze spreekuren (zie pagina 1).  
U kunt ook met ons bellen,  
telefoonnummer 06 1557 5022,  
of een e-mail sturen naar  
info@gasvrijgorecht.nl.

Als huurder kunt u ook contact  
opnemen met uw verhuurder: 

Groninger Huis 
Peter Olinga: (0598) 451 482

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.

WOORDZOEKER
PUZZEL

De oplossing van de vorige puzzel (sept 2022) is: K O M  N A A R  D E  B U R E N D A G

Oplossing:

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 aanpassing zijn € 300,-.


