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Een goed aanbod voor iedereen
We willen Groenoord op zo’n manier duur-

zaam maken, dat het betaalbaar en haalbaar 

is voor iedereen. En dat het voor de bewoners 

zo makkelijk mogelijk blijft tijdens de 

werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat het 

warmtenet dan de beste oplossing is voor 

Groenoord. We praten nu met bijvoorbeeld 

Eneco en met bedrijven die straks de woningen 

gaan aansluiten. Verder onderzoeken 

we de financiële mogelijkheden om ook 

woningeigenaren aan te laten sluiten. Zodat we 

iedereen straks een goed aanbod kunnen doen. 

Wanneer kunnen wij u meer vertellen? 
We snappen dat u veel vragen heeft en 

misschien nog niet op alles een antwoord heeft 

gekregen. We verwachten dat in de periode na 

de zomervakantie tot aan het eind van dit jaar 

veel dingen duidelijker worden. Ook organiseren 

we een Stadserf om zoveel mogelijk informatie te 

delen en vragen te beantwoorden.

 → Wat gaat mij dit kosten?

 → Betalen het Rijk en de gemeente ook mee en 

hoeveel dan?

 → Is er een plek waar ik alles eens rustig kan 

bekijken en waar ik advies kan krijgen? 

Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus 
voor Nieuwe Energie voor Groenoord?
We kunnen ons voorstellen dat u zich 

dit afvraagt. En natuurlijk hebben alle 

maatregelen ook hun weerslag op onze 

processen. Al is het maar de vertrouwde 

manier van bij elkaar komen, bijvoorbeeld onze 

maandelijkse bijeenkomst met de leden van 

de Participatietafel. Dat organiseren we nu 

natuurlijk anders, of we stellen sommige dingen 

even uit. Maar vooralsnog houden we vast aan 

de voorgenomen planning. We houden u hier 

uiteraard van op de hoogte in deze nieuwsbrief. 

We praten u graag bij over een aardagsvrij Groenoord
Verschillende partijen in Schiedam, waaronder de gemeente en 
Woonplus, sloten in 2017 een ‘green deal ’. In gewoon Nederlands: 
een ‘groene afspraak’. Wat hebben we toen afgesproken? Dat we 
onderzoeken hoe we de energie in de wijken Groenoord en (later ook) 
Nieuwland duurzaam kunnen maken. Met als doel dat bewoners vanaf 
2030 zónder aardgas kunnen koken, douchen en verwarmen. 

 
Het aanpassen van een woning voor het 

warmtenet is best eenvoudig. We hoeven 

alleen maar wat gaatjes te boren en nieuw 

leidingwerk aan te brengen. Er komt een 

kastje bij de kapstok en de vaak grote 

boiler in de keuken verdwijnt. En natuurlijk 

komt er een elektrische kookplaat. De 

meeste woningen kunnen we in drie 

dagen aanpassen.

– Carlo Speijers, projectleider 

Woonplus

 
Wij vinden het belangrijk dat aardgasvrij 

wonen in Groenoord voor iedereen betaalbaar 

is. En dat iedereen mee kan doen. Huurders én 

huizenbezitters.

– Jeroen Ooijevaar, wethouder



Voorlopige planning
De verschillende partijen moeten nog diverse besluiten nemen over of en wanneer 

precies de werkzaamheden starten. Toch hebben we een planning nodig, ook al 

kan deze dus nog veranderen. Als alles gaat zoals we dat hebben bedacht, ziet die 

planning er als volgt uit.

Zomer 2020

We hebben alle voorbereidingen 

en subsidieaanvragen afgerond.

2015

Klimaatakkoord Parijs. De Nederlandse overheid beloofde in dit akkoord de CO2-uitstoot 

flink te verlagen. Stoppen met het gebruik van aardgas hoort daarbij.

2017

Green deal (‘groene afspraak’) 

tussen de gemeente Schiedam, 

Woonplus Schiedam, Provincie 

Zuid-Holland, Eneco en Stedin.

2021

Bij akkoord alle partijen: de eerste 

scheppen gaan de grond in.

Najaar 2020

Gemeenteraad, Woonplus en Eneco 

nemen besluit.

2024

We sluiten de eerste woningen aan 

op het warmtenet.

2030 

Groenoord is aardgasvrij! 

Groenoord is nog meer een wijk 

geworden om trots op te zijn. 

Een wijk waar je graag woont 

en waar het beter gaat met de 

werkgelegenheid en gezondheid.

2018

Het warmtenet blijkt na onderzoek 

de best uitvoerbare en meest 

betaalbare oplossing te zijn. Voor 

een aansluiting op het warmtenet 

zijn weinig aanpassingen in uw 

woning nodig. U kunt dus gewoon 

in uw woning blijven tijdens de 

werkzaamheden.

Eind 2020

De gemeenteraad, Woonplus, de 

bedrijven die de woningen op het 

warmtenet gaan aansluiten en Eneco 

ondertekenen de afspraken. 



Nieuwe Energie voor Schiedam is een 

samenwerking van de overheidsorganisaties 

Gemeente Schiedam en Provincie Zuid-

Holland, de woningcorporatie Woonplus 

Schiedam, het energiebedrijf Eneco Warmte 

Koude B.V. en netbeheerder Stedin.

Wilt u de nieuwsbrief iedere maand in uw  
mailbox ontvangen? 
We zijn dit jaar goed begonnen met twee vaste pagina’s in 

Groenoord Magazine. Vanaf nu komt daar een maandelijkse 

nieuwsbrief bij. Dit is de eerste. U kunt zich op  

www.nieuweenergieschiedam.nl aanmelden voor deze digitale 

nieuwsbrief. U vindt de nieuwsbrief ook op onze website. En we 

verspreiden de nieuwsbrief op papier via verschillende punten in 

de wijk. Dit laatste doen we weer, zodra de Corona maatregelen 

zijn opgeheven. De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan op de volgende 

manieren: 

 → Voor algemene vragen over aardgasvrij wonen, kunt u bellen 

met de gemeente Schiedam op 14 010 (tussen 8.30 en 17.00).

 → Voor vragen over uw huurwoning van Woonplus kunt u bellen 

met 010 204 51 00.

 → Ook kunt u uw vraag mailen aan nieuwe.energie@schiedam.nl

 → Bent u woningeigenaar of woont u in een VvE? De adviseurs 

van het Servicepunt Woningverbetering zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 010 219 17 00. U kunt ook een afspraak 

maken om langs te komen. 

Of neem contact op met de Participatietafel
Ook kunt u met uw vragen terecht bij de leden van de 

Participatietafel. Zo noemen we het overleg tussen de gemeente, 

Woonplus en tien wijkbewoners. We praten iedere één tot 

twee maanden over bijvoorbeeld financiering, onderzoeken en 

communicatie. In het Groenoord Magazine van maart hebben we 

de leden van de Participatietafel voorgesteld. Zij staan ook op de 

website www.nieuweenergieschiedam.nl. 

Betaalbaar, haalbaar en  
zo makkelijk mogelijk voor u. 
Daar werken we aan! 

 
Huiseigenaren en 

verenigingen van 

eigenaren in Groenoord 

kunnen voor hulp terecht 

bij het Servicepunt 

Woningverbetering 

Schiedam in het 

Stadskantoor. Daar kunnen 

zij vragen stellen over 

bijvoorbeeld subsidies, 

energiebesparing of 

over de verduurzaming 

van hun huis. Ook zitten 

wij er klaar voor om van 

gedachten te wisselen over 

onderhoudsplannen.

– Erik Veldman, adviseur 

bij het Servicepunt 

Woningverbetering

 
Ik vind het heel fijn dat we betrokken worden, altijd onze 

(soms kritische) vragen kunnen stellen en alles goed krijgen 

uitgelegd. Ik kan het op mijn beurt weer goed doorvertellen 

aan mijn medebewoners.

– Arthur van Hienen, woningeigenaar en lid van de 

Participatietafel
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