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ONDERWERP

Onderwerp: Vlissingen op weg naar aardgasvrij
Geachte heer/mevrouw,
U heeft het vast wel eens gehoord of gelezen. “Alle woningen in Nederland worden
aardgasvrij”. Het klinkt gek en het voelt misschien als ver van uw bed. Maar ook in de
gemeente Vlissingen worden alle woningen de komende jaren aardgasvrij. Ook uw woning.
Aardgasvrij, hoe moet dat dan?
We kunnen niet zomaar zonder aardgas koken of ons huis verwarmen. Heel veel woningen
moeten de komende jaren aangepast worden. Dat betekent in veel gevallen het (extra)
isoleren van de woning, het installeren van een warmtepomp en bijvoorbeeld het gasfornuis
vervangen voor een inductiefornuis.
Gemeente Vlissingen biedt hulp
Gemeente Vlissingen doet dit jaar een aanvraag voor een rijksbijdrage om ongeveer 600
koop- en huurwoningen (van l’escaut) aardgasvrij(klaar) te maken in 2030.
Deze aanvraag komt voort uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Dit pakket biedt de
mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een rijksbijdrage als onderdeel van het
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).
Uw woning is onderdeel van deze aanvraag. Dat wil zeggen dat we u gaan helpen met
bijvoorbeeld het isoleren van het dak, de buitenmuren en/of de ramen. Wanneer de aanvraag
wordt goedgekeurd, krijgt de gemeente 4 miljoen euro. Dat geld gaan we gebruiken om u
financieel te helpen.
Uw woning klaar voor de toekomst
Met deze brief willen we u graag vertellen dat uw woning onderdeel is van de aanvraag voor
een rijksbijdrage en hiermee dus in aanmerking komt voor deze unieke regeling.
De gemeente gaat de particuliere eigenaren en l’escaut in uw wijk namelijk helpen met het
aardgasvrij maken van de woningen. Met advies én met geld. Samen met u zorgen we ervoor
dat uw woning straks klaar is voor de toekomst. De aanpassing van uw woning levert u een
lagere energierekening op, meer wooncomfort en een gezondere lucht in huis.
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We doen het samen
We gebruiken deze rijksbijdrage dus om uw woning aardgasvrij te maken of om uw woning
daarop voor te bereiden. Dat doen we natuurlijk samen met l’escaut én met u en niet van de
een op de andere dag. Na goedkeuring van onze aanvraag voor de rijksbijdrage hebben we
acht jaar de tijd. We werken samen toe naar 2030!
Inloopmiddag en – avond: Energie in de wijk
We kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen bij u oproept. Graag nodigen we u daarom
uit voor één van de twee inloopactiviteiten ‘Energie in de Wijk!’ op zaterdag 17 juli en
woensdag 21 juli.
Medewerkers van de gemeente en l’escaut staan dan klaar om kennis met u te maken en uw
vragen en wensen te bespreken. U bent van harte welkom, we gaan graag met u in gesprek!
Er zijn bovendien allerlei leuke activiteiten te doen voor jong en oud. Komt u ook? In de
bijgevoegde flyer vindt u het programma.
 Zaterdag 17 juli
van 11.00 uur – 15.00 uur
 Woensdag 21 juli
van 15.00 uur – 19.00 uur
Locatie: Grasveld tussen de Bloemenlaan, Hercules Segherslaan en President Rooseveltlaan.
Informatie en contact
Op deze websites vindt u informatie over ‘Vlissingen op weg naar aardgasvrij’.
 www.vlissingen.nl/aardgasvrij
 www.lescaut.nl/aardgasvrij
Bekijk de veelgestelde vragen op één van beide websites of neem contact op met:
 Gemeente Vlissingen:
Wijkcoördinator Michelle Vos
0118-487251 of MVos@vlissingen.nl
 l’escaut:
Wijkbeheerder Natasja Swennen
0118-422329 of n.swennen@lescaut.nl
U kunt uw vragen ook mailen naar aardgasvrij@vlissingen.nl of aardgasvrij@lescaut.nl.
We zien u graag op zaterdag 17 of woensdag 21 juli, hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Sem Stroosnijder
Wethouder gemeente Vlissingen

Jan Leo van Deemter
Directeur l'escaut woonservice
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