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Beste bewoner/ ondernemer in de wijk “De Hoek”,
Momenteel vormt de coronacrisis een grote uitdaging, die we hopelijk snel met elkaar onder
controle krijgen. Ondanks deze crisis, werken we hard aan andere uitdagingen die we ook met elkaar
op willen pakken. Samen met u en alle andere inwoners van Nederland. Want waarschijnlijk heeft u
er al over gehoord: Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we moeten overstappen
op andere manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Niet
gelijk vandaag of morgen, maar wel in de komende jaren tot aan 2050.
U ontvangt deze brief, omdat u woont of onderneemt in een wijk die geschikt is om te starten met
de overgang naar aardgasvrij. Samen met u willen we deze overgang naar aardgasvrij vormgeven.
In deze brief leest u hier meer over.
Aanpak gemeente Nissewaard aardgasvrij
De overgang naar een andere warmtebron dan aardgas is voor iedere gemeente een behoorlijke
opgave. Daarom bundelen wij onze krachten met de gemeentes Brielle, Westvoorne en
Hellevoetsluis op het eiland Voorne- Putten. Samen met deze gemeentes, woningcorporaties,
netbeheerder Stedin en een groep inwoners onderzochten we welke alternatieven er voor aardgas
zijn. Ook onderzochten we welke wijken het meest geschikt zijn om te starten met de overgang naar
aardgasvrij. De resultaten zijn verwerkt in de “Warmtetransitievisie Voorne- Putten”.
Daarmee ligt er nu een aanpak voor het starten met het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen
in onze gemeente. We verwachten dat de Warmtetransitievisie in mei aangeboden wordt aan de
gemeenteraad om definitief te worden vastgesteld. Deze datum is afhankelijk van de ontwikkelingen
rond het coronavirus (COVID- 19). Op www.nissewaard.nl vindt u actuele informatie over de
gemeenteraadsvergaderingen.
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Kansen voor uw wijk
Uit het onderzoek blijkt dat de wijk “De Hoek” waar u woont of onderneemt, geschikt is om te
starten met de overgang naar aardgasvrij. Uw wijk is een wijk met veel woningen die eigendom zijn
van een woningcorporatie. Al eerder spraken we, samen met de woningcorporatie, met bewoners in
uw wijk over het opknappen van de wijk. Dit is vastgelegd in een wijkvisie. Hierin staat dat uw wijk
kansen biedt voor herstructurering. Van aardgas is bekend dat de prijs snel hoger wordt. Dit biedt
kansen om op zoek te gaan naar een alternatief, als de herstructurering van start gaat.
Ook is in uw wijk een aardgasvrije school in ontwikkeling. Er gebeurt dus al het een en ander in uw
wijk wat kansen biedt voor de rest van de wijk.
Samen met u op zoek naar mogelijkheden
We begrijpen dat deze brief misschien al veel vragen bij u oproept. Wat gaat er gebeuren en
wanneer? En wat kunt u verwachten? Dat weten we helaas nog niet precies. Wat we wel weten is
dat we hier ruim de tijd voor nemen. We willen de komende tijd dan ook goed gebruiken om met u
verder te praten over een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas, maar ook over kansen
in uw wijk. Samen met u, andere wijkbewoners, ondernemers en de woningcorporatie maken we
zorgvuldig een afweging op welke datum het gebruik van aardgas daadwerkelijk wordt beëindigd.
Bijeenkomsten
Nadat de Warmtetransitievisie in de gemeenteraad is goedgekeurd, organiseren we samen met de
woningcorporatie bijeenkomsten in uw wijk. Wij verwachten dat dit na de zomer is, maar dat is
afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Tijdens deze bijeenkomsten staat centraal hoe wij
samen met u de komende jaren willen komen tot een andere, duurzame vorm van energie en welke
kansen u in de wijk ziet. U ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.
Tot slot
Wij realiseren ons dat de overgang naar aardgasvrij uiteindelijk leidt tot veranderingen in uw huis of
gebouw. Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te informeren en om samen met u tot
betaalbare en betrouwbare oplossingen te komen.
Meer informatie
Meer informatie over de overgang naar aardgasvrij vindt u op onze website
www.nissewaard.nl/duurzaamheid. Hier vindt u onder andere informatie over wat u nu al zelf kunt
doen om voorbereid te zijn op aardgasvrij wonen.
Via ons energieloket, de WoonWijzerWinkel (www.woonwijzerwinkel.nl), kunt u zich laten
informeren over verschillende maatregelen, subsidies en inkoopacties.
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u uw vragen aan ons stellen via e-mail:
communicatie@nissewaard.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
de secretaris
de burgemeester

M.L.M. Weerts

F. van Oosten
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