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Geen aardgas meer
We gaan stoppen met het gebruik van aardgas in Nederland. Dat doen we onder andere omdat we minder CO₂
in de lucht willen. Dat is best een opgave. Zeker als je bedenkt dat heel veel woningen in ons land aardgas gebruiken voor verwarming, warm water en om te koken. Het
heeft tot gevolg dat veel woningen, waaronder die van u,
de komende jaren aangepast moeten worden. Met een
goed alternatief houdt u gewoon een warm huis, warm
water en kunt u net als anders koken. Over welke aanpassingen hebben we het dan? We hebben de vier belangrijkste hieronder voor u op een rij gezet.

Isolatie

Een goed geïsoleerd huis verbruikt veel
minder energie voor verwarming. De eerste
belangrijke stap op weg naar aardgasvrij
wonen is dan ook isoleren.

Verwarmen zonder gas
Verwarming. In Nederland kunnen we niet
zonder. Maar, hoe verwarmen we onze huizen zonder aardgas? Dat kunnen we door
over te gaan op andere, schonere warmtebronnen. De verschillende mogelijkheden zijn
verwoord in een Transitievisie Warmte. Ook
wat de overstap inhoudt en wat per buurt het
meest duurzame alternatief is. De Transitievisie Warmte is deze maand, op 9 december,
door de gemeenteraad vastgesteld. In die visie is een warmtenet als één van de alternatieven opgenomen. Voor uw wijk denken wij
voorzichtig aan zo’n warmtenet. Daarom leggen wij op de volgende pagina uit wat dat is
en hoe het werkt.

Ventileren

Om de stap naar aardgasvrij wonen te kunnen
maken is het goed om ook te kijken naar de ventilatie in huis. Ventileren kost energie, maar is nou
eenmaal nodig voor gezonde lucht in huis. Er zijn
allerlei manieren om dat energieverlies te verminderen. De meest eenvoudige manier is door
zelfregelende roosters in de ramen of kozijnen te
plaatsen. Die reageren op de winddruk en laten
minder lucht door als er harde wind op staat. De
roosters zijn snel en makkelijk te plaatsen als het
glas wordt vervangen door beter isolerend glas.
U heeft direct minder last van kou en tocht.

Elektrisch koken
Voor koken is er eigenlijk al wat langer een aardgasvrije oplossing; elektrisch koken. Jaren geleden was zo’n elektrisch fornuis een stroomvreter
en kon je de temperatuur minder vlot regelen.
Maar de ontwikkelingen gaan snel wat dat betreft. Alternatieven zijn een inductieplaat of een
keramische. Een inductiekookplaat is het zuinigst
en presteert net zo snel als koken op gas.

www.vlissingen.nl/aardgasvrij - www.lescaut.nl/aardgasvrij

Warmtenet:
op een andere manier verwarmen
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water
stroomt. Dat warme water komt van een warmtebron in de buurt en kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Het ondergrondse systeem kent drie onderdelen: een
warmtebron, de verspreiding van het warme water via verschillende leidingen en de aflevering in de aangesloten woningen. Het warme water komt via een afleverset bij de
woningen binnen en zorgt voor verwarming en warm kraanwater. Deze afleverset neemt
in huis de plek in van de cv-ketel. Een warmtenet is een betrouwbaar systeem. Het is ook
veilig omdat een lekkage, anders dan bij gas, niet gevaarlijk is voor u of voor het milieu.
Zo’n net wordt volgens zeer strenge
kwaliteitseisen aangelegd. Onderzoek moet uitwijzen of een warmtenet een geschikte oplossing voor
uw wijk is.

Uitkomsten
energiescans
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat 12 bewoners een gratis energiescan van
Energiek Zeeland kregen. Samen met een energiecoach bekeken ze de huidige energierekening. Ook of eventueel aanvullende isolatiemaatregelen tot een besparing
zouden leiden. De scans zijn vorige maand afgerond.

Wat leverde het op?
De energiecoach bekeek samen met de bewoners welke maatregelen al getroffen waren in het
huis. En welke er direct of op iets langere termijn
nog aan toegevoegd kunnen worden. Hij gaf ook
aan wat de eventuele kosten waren. Uit de scans
bleek dat er bij sommige huizen nog veel moet
gebeuren aan isolatie. Andere huizen zijn al heel
goed voorbereid op aardgasvrij wonen.

Energiescan:
Hoe groen is
uw huis?

Vraag om meer informatie over
het aardgasvrij maken van uw
buurt
Los van de persoonlijke adviezen van de energiecoaches, gaf u ons via hen mee dat er behoefte is
aan concrete informatie over het aardgasvrij maken van uw buurt. U wilt graag meer weten over
de alternatieven en de planning. Ook wat de subsidiemogelijkheden zijn. En wat het betekent om
op een andere manier te moeten koken en wie de
kosten daarvan betaalt. De antwoorden op deze
vragen hebben we nu nog niet maar hoe verder we
in het proces komen, hoe meer er duidelijk wordt.
We werken nu aan de voorbereiding. Steeds als we
informatie hebben, delen we dat met u.

Aan de planning wordt gewerkt!
Op dit moment bekijkt de minister of de gemeente Vlissingen een Rijksbijdrage krijgt voor het ontwikkelen
van een aardgasvrije wijk. Met de bijdrage van 4 miljoen euro kunnen we u als bewoners van de huizen in
het geselecteerde gebied helpen om aardgasvrij te leven. Waarschijnlijk horen we in het eerste kwartaal van
2022 of we de Rijksbijdrage krijgen. Op dit moment bekijken we voor de huurwoningen wat de beste aanpak
is en wanneer die uitgevoerd wordt. Ook voor de koopwoningen onderzoeken we wat er nodig is om die
aardgasvrij te maken.De energiescans die gemaakt zijn, helpen ons daarbij. Zo bereiden we ons samen met u
vast voor. We gaan pas echt aan de slag als het geld er is.

2e bijeenkomst buurtpanel uitgesteld
In oktober van dit jaar kwamen 27 bewoners
samen voor de eerste bijeenkomst van het
buurtpanel. Ze maakten kennis met elkaar
en het project. Ook bespraken ze hun vragen
en zorgen over aardgasvrij wonen. Inmiddels hebben zich ook nieuwe leden gemeld.
Welkom! De bedoeling was nog dit jaar een
tweede bijeenkomst te organiseren. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat we niet
bij elkaar kunnen komen. We praten met het
buurtpanel bij voorkeur live. Als het niet anders kan organiseren we het online. We hebben de bijeenkomst voorlopig verzet naar januari 2022. We wachten de ontwikkelingen
nog even af voor we een definitieve datum
prikken.

Fotomodellen gezocht!
Voor deze nieuwsbrief en onze website willen we graag bewoners van het gebied aan het woord laten, met foto! We zijn
daarom op zoek naar mensen die hun verhaal willen doen en
op de foto willen. Wilt u hieraan meewerken? Laat het ons
dan weten. U vindt onze contactgegevens in deze nieuwsbrief. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen uit de buurt die
in hun eigen omgeving op de foto willen. Bijvoorbeeld met de
kinderen in de speeltuin, werkend in hun tuin of in hun straat
of buurt. Lijkt het u leuk om hieraan mee te werken? Ook dat
horen we dan graag. Als dank ontvangen alle fotomodellen
een mooi afgedrukt portret.

Wilt u meer weten
over Vlissingen op weg naar aardgasvrij?

Natasja Swennen,
Michelle Vos,
l’escaut
gemeente Vlissingen

Dat kan op verschillende manieren. Online vindt u meer informatie op www.vlissingen.nl/aardgasvrij
of www.lescaut.nl/aardgasvrij. Heeft u een vraag waarvan u het antwoord nog niet terug ziet bij het
overzicht meest gestelde vragen en antwoorden? Mail dan naar aardgasvrij@vlissingen.nl of
aardgasvrij@lescaut.nl.

Spreekt u liever iemand rechtstreeks aan?
Dat kan ook! Michelle Vos van de gemeente Vlissingen is wijkcoördinator van
Vlissingen en het aanspreekpunt in de wijken voor bewonersgroepen en
bewonersorganisaties. Voor vragen aan Michelle; bel haar via tel.
(0118) – 48 72 51 of mail, mvos@vlissingen.nl.
Natasja Swennen is wijkbeheerder en aanspreekpunt voor het Middengebied
voor l’escaut en verantwoordelijk voor leefbare complexen, buurten en
wijken. Heeft u vragen voor Natasja? Ze is bereikbaar via tel. (0118) – 42 23 29 of
mail, n.swennen@lescaut.nl.

Ten slotte
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021 over Vlissingen op weg naar aardgasvrij. In 2022 pakken we de draad
weer op met een nieuwe bijeenkomst van het buurtpanel. En ook in 2022 houden we u op de hoogte van het
project met deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Dat kan! Het heeft zelfs onze
voorkeur als het gaat om duurzaamheid. Als u zich aanmeldt via aardgasvrij@vlissingen.nl zorgen wij ervoor
dat u op de juiste verzendlijst komt te staan.
We wensen alle bewoners hele fijne feestdagen en een gezond en mooi 2022!

We willen graag iedere bewoner van het
selectiegebied bereiken met deze nieuwsbrief.
Beheerst u de Nederlandse taal (nog) niet zo
goed en mist u daardoor informatie? Of kent u
een buurtbewoner die de nieuwsbrief graag in
een andere taal wil ontvangen? Laat het ons
weten! Dan zoeken we daar een oplossing voor.

Colofon
Vlissingen op weg naar aardgasvrij is een initiatief van de
gemeente Vlissingen in samenwerking met l’escaut.
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