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Nieuwe Energie voor Groenoord
Beste bewoners van Groenoord,
Om Groenoord aardgasvrij te maken, komt er een warmtenet in de wijk. Hier kunnen
de woningen en andere gebouwen vanaf 2024 op aansluiten. De warmte uit het
warmtenet zorgt voor warme radiatoren en verwarmt het kraanwater. Door ook
elektrisch te gaan koken, is er geen aardgas meer nodig in de woningen en gebouwen.
Het project om de wijk aardgasvrij te maken heet Nieuwe Energie voor Groenoord
(NEvG). Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over het project.
In deze nieuwsbrief onder andere:
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van Nieuwe
Energie voor
Groenoord
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Vergunning warmtestation voor
warmtenet Groenoord verleend
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de vergunning voor
het warmtestation voor Groenoord te verlenen. In 2022 kan Eneco starten met de
bouw. Dit is een belangrijke stap richting de aanleg van het warmtenet in Groenoord
waarop in 2024 de eerste woningen kunnen aansluiten.
Het warmtestation is de schakel tussen de hoofdleiding, de Leiding over Noord, en het
warmtenet dat Eneco in Groenoord gaat aanleggen. Een grote warmtewisselaar in het
station draagt de warmte uit de hoofdleiding over aan het wijknetwerk. In het warmtestation zitten ook een warmtebuffer en hulpketels. Deze zorgen ervoor dat bewoners
altijd warmte krijgen, ook bij storingen of onderhoud aan de hoofdleiding. De buffer
en hulpketels kunnen verder ingezet worden als de warmtevraag heel groot is, bijvoorbeeld op erg koude winterdagen. Het warmtestation komt aan de Groenoordstraat.

Restwarmte uit haven
o.a. van afvalcentrale

Warmte
verdeelstation

Warmte in
woningen
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Stedin vervangt oude gasleidingen
Stedin vervangt binnenkort gasleidingen in Groenoord. Het gaat om oude leidingen die
voor 2028 moeten worden vervangen. Groenoord is dan nog niet helemaal aardgasvrij.
Daarom vervangt Stedin ook in sommige straten in Groenoord de oude leidingen.
Waarom vervangt Stedin gasleidingen?
Sommige oude gasleidingen zijn gemaakt van grijs gietijzer of asbestcement. Deze
materialen kunnen broos worden. Hierdoor kunnen de leiding scheuren. Om het gasnet veilig en betrouwbaar te houden moet Stedin in opdracht van de overheid deze
leidingen vervangen voor 2028.
gassanering

Kaart op website
Op de website van Stedin staat een kaart waarop u ziet om welke
straten in Groenoord het gaat. Ga hiervoor naar www.stedin.net
en typ ‘gassanering’ in het zoekvenster. De donkerblauwe lijnen
zijn de leidingen die Stedin voor 2028 vervangt. Als de leiding in
uw straat aan de beurt is krijgt u van Stedin een brief.
Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u kijken op www.stedin.net
of een Whatsapp bericht sturen naar 06 469 639 63.

Bewonersboekje Woonplus naar
zes complexen in Groenoord
Albert Van Raalteplein
Begin september heeft Woonplus een bewonersboekje met het

Bart Verhallenplein

verbeterplan naar de bewoners van zes complexen in Groenoord

Jozef Oreliosingel 85-167

gestuurd. In het boekje staat welke werkzaamheden Woonplus

Jozef Oreliosingel 169-251

voorstelt en welke overlast de bewoners kunnen verwachten.

Henriëtte Bosmanplein

Het gaat om werkzaamheden voor, onderhoud aan de panden,

Cornelia van Zantenplein

het aardgasvrij maken en andere verbeteringen in de woningen.
Drie soorten werkzaamheden
Woonplus stelt de huurders van deze zes complexen drie soorten werkzaamheden voor:
1. Aanpassingen voor aardgasvrij: onder andere nieuwe radiatoren, leidingen, een
draadloze thermostaat, een inductiekookplaat of -fornuis en vijf pannen voor inductie.
En in de meterkast komt een afleverset voor verwarming en warm water.
2. Verbeteringen: een nieuwe voordeur en een nieuwe balkondeur, isolatiepanelen aan
de balkon- en galerijkant en HR++ isolatieglas. In de badkamer komt een infrarood
spiegel en de hoofdingang wordt vernieuwd als dit nog niet gedaan is.
3. Onderhoud: in de douche en het toilet komt een nieuw systeemplafond. De buitenkozijnen worden geschilderd en in de keuken vervangt Woonplus de rioolstandsleiding als dit nog niet eerder gedaan is.

odelwoning
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Schets: nieuwe hoofdingang
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Gesprekken bewoners
Het Centrum voor Woononderzoek heeft alle bewoners van deze zes complexen gebeld om een
afspraak met Woonplus te maken. Die afspraak kan thuis of in de modelwoning. Het voordeel
van een afspraak in de modelwoning is dat bewoners meteen het eindresultaat van de werkzaamheden zien. Woonplus heeft al veel bewoners ontvangen in de modelwoning. De reacties
zijn over het algemeen positief.
Vier van de zes complexen akkoord
Voor aardgasvrij en de verbeteringen kunnen bewoners op de akkoordverklaring aangeven of
ze dit willen. Als meer dan 70% van de bewoners hiermee akkoord is, kan Woonplus de werkzaamheden uitvoeren in dat complex. Voor de onderhoudswerkzaamheden is geen instemming
nodig. Deze moeten sowieso gebeuren. In vier van de zes complexen heeft meer dan 70% van
de bewoners ingestemd met de werkzaamheden. Met de bewoners van de twee andere
complexen is Woonplus op dit moment nog in gesprek.

Woont u in één van de zes complexen en heeft u nog geen afspraak?
Bel dan Woonplus op 010 20 45 100.

Beeld: modelwoning

Welkom in de modelwoning!
Wilt u het eindresultaat van de
werkzaamheden bekijken?
Kom dan naar de modelwoning
aan de Jozef Oreliosingel 159.
Elke dinsdag kunt u zonder
afspraak binnenlopen tussen
17.00 en 18.00 uur. Een bezoek
op een andere dag of tijd kan ook
altijd. Bel hiervoor Woonplus
op: 010 20 45 100.
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Meerdere talen
Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Geen zorgen.
In de modelwoning kunnen tolken helpen bij de gesprekken.
Het boekje is in het Nederlands verzonden. In de modelwoning zijn vertalingen in het Arabisch, Engels en Turks
beschikbaar. Deze kunnen we u ook toesturen.
Bel daarvoor naar 010 20 45 100.

Would you like to receive the

Türkçe yazılmış kitapçık

brochure in English? Please,

istiyormusunuz? Model evden

collect a copy in the showhouse.

yazıcıdan çıkartılmış bir kopyasını

We can also send you a copy.

alabilirsiniz. Bunu için bizi

Call us at 010 20 45 100

arayabilirsiniz 010 20 45 100

010 20 45 100

Meedenken over voorstel
volgende vier complexen?
Hierboven staat in het kort het voorstel voor de eerste zes complexen.
Binnenkort gaat Woonplus voor andere huurcomplexen het voorstel maken.
Woonplus vindt het fijn als bewoners hierover meedenken.
Woont u in een Woonplus huurcomplex en wilt u meedenken over het voorstel?
Meld u dan aan voor de Klankbordgroep. Dit kan door een belletje
naar Woonplus op 010 20 45 100.
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VvE’s Energieadvies
en informatieavonden
Het energieadviesbureau Groenoverleven.nu heeft 16 Verenigingen
van Eigenaren (VvE’s) een onafhankelijk energieadvies gestuurd.
EnergieEnergie
advies
advies

Het gaat om gemengde VvE’s. Dit zijn VvE’s waarin Woonplus ook
een van de eigenaren is. In de meeste adviezen staan vier pakketten
aan maatregelen om energie te besparen in combinatie met drie
scenario’s voor de warmtelevering.

Deze 4 energiepakketten
kunt u combineren met
3 warmtevarianten:

Warmtevarianten

Energiepakketten
1

MJOB

2

BASIS

1

GAS

3

BASIS+

2

WARMTE 1

4

ZEP

3

WARMTE 2

MJBO

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

= U voert gewoon de meerjaren

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

?

= Maandlasten

Deze energiepakketten kunt u combineren

			 onderhoudsbegroting uit

met de volgende 3 warmtevarianten:

			 zonder energiebesparende

Gas

			maatregelen.

			 als nu.

BASIS

Warmte 1

= U voert twee energiebesparende

U blijft aardgas gebruiken net
U sluit aan op het warmtenet

			 maatregelen uit. Hiermee komt u

			 voor ruimteverwarming. Water

			 in aanmerking komt voor subsidie.

			 verwarmt u met een boiler.

BASIS+

Warmte 2

= U voegt maatregelen toe aan het

U sluit aan op het warmtenet

			 BASISpakket. Met dit pakket

			 voor ruimteverwarming en het

			 krijgen daken, vloeren, gevels en

			 verwarmen van kraanwater.

			 kozijnen de isolatiewaarden van
			 nieuwbouw uit 2012.
ZEP

= Het Zeer Energiezuinig Pakket.

			 Met dit pakket wordt uw gebouw
			 naar de huidige nieuwbouw-eisen
			 geïsoleerd en geventileerd.

VVE
Energieadvies

Samen besluiten

Energieadvies

In een VvE neem je veel
besluiten samen.

Alle VvE’s in het gebouw krijgen
een onafhankelijk energieadvies
van Groenoverleven.nu

Energiepakketten
1

MJOB

2

BASIS

3

BASIS+

4

ZEP

Opties
In het energieadvies zitten
4 pakketten met energiebesparende maatregelen.

Informatieavonden
Voor elk van de 16 VvE’s is er een informatieavond geweest. Tijdens deze avond lichtte
Groenoverleven.nu het voorstel toe en was er volop gelegenheid voor vragen. Vanaf eind
oktober tot het einde van het jaar zijn er Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). Tijdens
die ALV’s kunnen de eigenaren samen een scenario kiezen dat ze verder willen uitwerken.

Groenoverleven.nu
VvE Sem Dresdenplein kiest ZEP-pakket
De VvE van het Sem Dresdenplein had de ALV eind oktober. De bewoners hebben unaniem
gekozen voor het Zeer Energiezuinig Pakket in combinatie met aansluiting op het warmtenet.
Marcel van Henten van het VvE-bestuur: “Wat voor ons telt is dat we zorgen voor een comfortabele flat. Onze flat komt uit de jaren ’60 en daarmee moeten we de 21ste eeuw in springen.
Daarvoor moeten we isoleren. Dat is altijd nuttig, of je nu op gas blijft of andere warmte kiest.”
Pakket met aansluiting warmtenet
Waarom heeft jullie VvE gekozen voor dit pakket mét aansluiting op het warmtenet? Marcel
vertelt: “Voor het warmtenet hebben we nog wel bedenkingen en vragen. Die zouden we ook
hebben als we vandaag moesten kiezen voor aansluiting op gas. We hebben het hele pakket
gekozen om uit te werken omdat we af willen van de centraal geregelde verwarming. Dat het
centraal binnenkomt – prima, maar je moet afleversetjes in de woning hebben. Dan is niemand anders verantwoordelijk voor je stookkosten dan jij. Zo zit je niet meer met een warrige
verdeelsleutel waardoor je je altijd afvraagt voor welke buurman je zit te betalen. Ook zijn we
met dit pakket in een keer klaar voor aardgasvrij. Dat scheelt later gedoe en we denken dat
onze huizen aan het einde van het verhaal daardoor meer waard zijn”, aldus Marcel.
Over een jaar definitieve besluit
Rick Wessels van Groenoverleven.nu: “Na de keuze voor
een pakket in de ALV komt de volgende stap: het op maat
uitwerken van de aanpak. Dit gaat tot in detail, zodat per
woning duidelijk is wat er precies moet gebeuren en wat
het exact kost en oplevert. Met die informatie kunnen
eigenaren binnen de VvE eind 2022 de investeringsbeslissing nemen: dan pas besluiten de eigenaren in een
ALV welke isolatiemaatregelen ze gaan nemen en of ze
dat combineren met aansluiting op het warmtenet.”
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Stappen naar aardgasvrij voor VvE’s
1

De ALV neemt het besluit
voor 1 van de opties.

2

Bij een besluit voor 31 januari 2022
kan uw VvE gebruikmaken van de
Kansen voor West subsidie van
€ 2.000 per woning.

Na het besluit wordt de optie uitgewerkt
(onderzoeken, ontwerp, offertes, doorrekening). Daarna neemt de ALV de investeringsbeslissing (voor 1 januari 2023,
om de Kansen van West subsidie).

3
VVE

Financiering
In een VvE gaat de VvE een
lening aan voor aanpassingen
aan collectieve voorzieningen
zoals ruimteverwarming. De
lening wordt verrekend in de
maandelijkse VvE-bijdrage.

Daarna volgt de voorbereiding van de
uitvoering en het maken van het implementatieplan. De ALV besluit over het
uitvoeringsplan. Voor 1 januari 2024 is
het gebouw aansluitgereed.

Inloopspreekuur
modelwoning
Heeft u vragen? U kunt uw vragen mailen
naar rick@groenoverleven.nu. Ook bent u elke
dinsdag welkom tijdens het inloopspreekuur in
de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159,
van 17.00 tot 18.00 uur.
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Waarom stijgen de gasprijzen?
Waarom is aardgas flink duurder geworden? Dat heeft vooral te maken met vraag en aanbod.
Tijdens corona lag de economie bijna stil. En nu komt de economie overal ter wereld ineens heel
hard op gang. Daardoor is de wereldwijde vraag naar aardgas heel hoog. Tegelijk is het aanbod
niet groot. Nederland gebruikt bijna geen gas meer uit Groningen en onze gasvoorraad is klein
door de koude lente. Daardoor moeten we aardgas importeren. Andere landen in Europa
hebben ook kleine gasvoorraden, waardoor we afhankelijk zijn van de beperkte aanvoer van
aardgas uit Rusland. Veel vraag en weinig aanbod zorgt ervoor dat de prijs hoog is.
Prijzen stroom en warmte stijgen ook
Ook de stroomprijs is hoger. Dit komt omdat de meeste stroom nog met fossiele brandstoffen ,
waaronder aardgas, opgewekt wordt. Omdat de prijs van olie, kolen en gas stijgt, wordt stroom
ook duurder. Dit geldt ook voor de prijs van warmte. Bovendien heeft de overheid de prijs van
warmte gekoppeld aan de prijs van aardgas. Hierdoor wordt de prijs van warmte hoger als
aardgas duurder wordt.
Maatregelen overheid om gevolgen energierekening te verzachten
Het demissionaire kabinet neemt maatregelen om huishoudens te helpen met de stijgende
energielasten. Bijna alle huishoudens gaan ook met de maatregelen in 2022 meer voor hun
energie betalen. De maatregelen die de overheid neemt, zoals het verlagen van de energiebelasting, verzachten de gevolgen voor de energierekening. Gemiddeld kan dit voor een huishouden
€ 400,- per jaar betekenen. Informatie over deze maatregelen kunt u vinden op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/maatregelen-stijgende-energierekening
Vragen over uw energierekening
Komt u in de problemen door uw energierekening? Neem dan contact op met het WOT in
Groenoord. Het Wijkondersteuningsteam (WOT) zit op het Van Beethovenplein 162 en is
van maandag tot en met vrijdag open tussen 8.00 en 20.00 uur. U kunt ook bellen of mailen
met het WOT via 010 754 15 15 en groenoord@wotschiedam.nl.
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Energie besparen? goed idee!

Betere Isolatie
Met isolatie kunnen we energie besparen en woningen comfortabeler maken. Betere isolatie
is een van de verbeteringen die Woonplus voorstelt in het verbeterplan voor de woningen. Ook
de energieadviezen van Groenoverleven.nu beginnen met energiebesparende maatregelen.
Energie Bespaarpakket
Woonplus, de gemeente en Eneco willen Groenoorders graag helpen met energie besparen.
In 2022 leiden we daarom energiecoaches op (zie kader). Tot die tijd kunnen huurders energie
bespaaradvies krijgen tijdens het inloopspreekuur in de modelwoning. Ook gaan we aan de slag
met (gratis) Energie Bespaarpakketten. We roepen bewoners op om mee te denken over de
samenstelling van de pakketten: Radiatorfolie? Raamfolie? Tochtstrippen? Bespaarstekkers?
Wilt u hierover meedenken? Stuur dan een bericht naar nieuwe.energie@schiedam.nl.
Elke dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur
Wilt u tips om energie te besparen? Kom dan op dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur
naar de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159. Voor een afspraak op een andere dag
of tijd, belt u 010 20 45 100.

Woningeigenaren kunnen voor vragen over energie besparen
terecht bij het Servicepunt Woningverbetering op Stadserf 1
(naast het Klant Contact Centrum in het Stadskantoor).
Het Servicepunt is van maandag tot en met vrijdag open
tussen 9.00 en 16.00 uur. U kunt ook een afspraak maken
voor een persoonlijk adviesgesprek via 010 21 91 700 of
via www.schiedam.servicepuntwoningverbetering.nl.
Een adviesgesprek kan telefonisch, digitaal of via een huisbezoek.

Niewsbrief Nieuwe Energie voor Groenoord
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?

WORDT U
ENERGIECOACH
IN GROENOORD?
Vindt u het leuk om met bewoners van Groenoord in
gesprek te gaan over duurzaamheid, energie besparen
en aardgasvrij? Misschien bent u dan wel de perfecte
energiecoach!
In 2022 start Nieuwe Energie voor Groenoord met
het opleiden van Groenoord energiecoaches. Na de
cursus kunnen de coaches aan de slag op basis van
een vrijwilligersvergoeding. Lijkt dit u leuk om te doen?
Stuur dan een e-mail naar nieuwe.energie@schiedam.nl.

Financiering
voor Vereniging
van Eigenaren
Op 15 oktober kreeg de Schiedamse gemeenteraad een
update over Nieuwe Energie voor Groenoord. In de brief
stond dat er nieuwe inzichten waren over het project.
Over welke inzichten gaat dit? Dat leggen we hieronder uit.
Financiële positie VvE’s bij de aanvraag van een stimuleringslening
Groenoverleven.nu heeft met de besturen van 16 gemengde VvE’s gesproken en een energieadvies gemaakt. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat sommige VvE’s eerst de bijdrage
moeten verhogen om aan de eisen te kunnen voldoen die door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) worden gesteld bij het aanvragen van de stimuleringslening. Hoeveel dat is staat
in het energieadvies voor de VvE’s die het betreft. In principe houdt dit geen verband met het
aardgasvrij maken van het pand, maar het heeft wel impact voor de woningeigenaren.
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VvE gaat alleen over ruimteverwarming
Uitgangspunt in de plannen was dat verwarming, warm tapwater en koken collectief geregeld
en gefinancierd konden worden via de VvE. Hiermee zou de VvE een lening aan kunnen gaan
en de Kansen voor West subsidie van € 2.000,- per woning kunnen ontvangen als het hele pand
aardgasvrij wordt. In de praktijk is dit echter niet bij iedere VvE hetzelfde geregeld. Veelal regelt
de VvE alleen de verwarming collectief. Warm tapwater en koken regelt iedere eigenaar
individueel. Dat is bepaald in de splitsingsaktes van de VvE’s.
Onderzoek oplossingen
NEvG wil graag dat aardgasvrij en energiebesparende maatregelen voor alle VvE’s haalbaar
zijn. De gemeente, Groenoverleven.nu en Woonplus onderzoeken daarom welke oplossingen
mogelijk zijn. Hiervoor gaan we praten met de betreffende VvE’s, andere gemeenten die werken
aan aardgasvrij en met de landelijke overheid om te kijken hoeveel ruimte er is om de aardgasvrij
en energiebesparende maatregelen zoveel mogelijk via de VvE te laten financieren.
Groenoord Belangengroep - Bijeenkomst 2 november
Op 2 november jl. heeft de Groenoord Belangengroep (GBG) een bijeenkomst georganiseerd.
Aanleiding voor de avond waren de ontwikkelingen in de brief aan de raadsleden. Vanuit de
gemeente en Woonplus is een toelichting op de brief gegeven en zijn vragen van eigenaren
beantwoord. Wilt u het verslag van deze bijeenkomst ontvangen van GBG? Laat het weten via
het contactformulier op de website van GBG: groenoord-belangen-groep.weebly.com/contact
De brief aan de raadsleden kunt u lezen op www.schiedam.notubizz.nl
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Welke wijkkansen
ziet u voor
Groenoord?
Het aardgasvrij maken van Groenoord combineren we waar mogelijk met andere verbeteringen
in de wijk. Deze wijkkansen kunnen onder andere gaan over werk, armoede, afval, groen of
bijvoorbeeld eenzaamheid. In juli is met de welzijnsorganisaties uit de wijk gepraat over kansen.
Nu horen wij ook graag van u welke verbeteringen u in de wijk, buurt of gebouw wilt. Ook zijn
we benieuwd bij welke kansen u zelf kunt en wilt meehelpen.
Wijkkansen formulier
Vertel ons welke kansen u ziet via het formulier op

Gemeente Schiedam

www.nieuweenergieschiedam.nl. Liever op papier?

Wijkkansen Groenoord

Vul dan het wijkkansen formulier in dat u hiernaast aantreft.

Antwoordnummer 33

U kunt het formulier inleveren in de modelwoning aan de

3100 VB SCHIEDAM

Jozef Oreliosingel 159 of opsturen (zonder postzegel) naar:

Participatietafel
voor alle Groenoorders
Nieuwe Energie voor Groenoord organiseert om de zes
weken een Participatietafel. Dit is een (online) bijeenkomst
van de bewoners van Groenoord gemeente Schiedam,
Woonplus en Eneco. Elke bijeenkomst start met een kort
rondje nieuws en bijzonderheden over het aardgasvrij
maken van de wijk.
Daarna gaan we het gesprek aan over belangrijke thema’s. Op 24 november was
de duurzaamheid van de warmte het thema. In januari staan warmtetarieven
op de agenda. Andere agenda-onderwerpen in 2022 zijn: isolatie, inductie,
financiering voor eigenaren, alternatieven voor warmte, en … andere
onderwerpen die u aandraagt.
Wit u meedenken en -praten over de aanpak van Nieuwe
Energie voor Groenoord? Meld u dan aan voor de
Participatie-tafel via nieuwe.energie@schiedam.nl.

e!
Doe me

WIJKKANSEN FORMULIER
Vertel welke
wijkkansen u ziet
voor Groenoord!

UW CIJFER

WIJKKANS
Werk (meer werk)
Armoede (hulp bij armoede)
Afval (minder afval op straat)

Top 3 wijkkansen

Eenzaamheid & sociale contacten (meer contact)

Hiernaast ziet u 10 wijkkansen.

Taal (hulp bij taalproblemen)

Welke 3 wijkkansen vindt u

Groen (meer planten en bloemen)

het belangrijkste?

Sport & Spel (meer sport & speelplekken)

Geef het aan met de cijfers

Veiligheid (veilige buurt)

1, 2 en 3.

Jeugd (voorzieningen jongeren)
Gezondheid (zorgaanbod)

Andere wijkkansen
Welke andere dingen zou u in Groenoord, in uw buurt of uw complex willen verbeteren?
...

Verbeteringen in uw situatie
Is er in uw persoonlijke (thuis)situatie iets waar u hulp bij wilt hebben? Of waar u zich zorgen over maakt?
...

Uw talenten
Waarmee kunt u andere Groenoorders helpen? Bijvoorbeeld: kookles geven, voorlezen, spullen repareren,
kleine klusjes in huis, kleding naaien, helpen met taal, hulp bieden bij sollicitaties, buren leren schaken,
tuinieren, samen wandelen, boodschappen doen voor buren, …?
...

Uw contactgegevens
Mogen wij contact met u

Naam:

opnemen over uw antwoorden?
Vul dan uw gegevens in.
Als u anoniem wilt blijven,
vult u hiernaast niets in.

Adres:
E-mail:
Telefoonnummer:

Heeft u vragen over dit formulier? Stuur dan een e-mail naar nieuwe.energie@schiedam.nl
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Wijkkansen formulier inleveren?
U kunt het ingevulde wijkkansen formulier inleveren in de
modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159 of opsturen
(zonder postzegel) naar:
Gemeente Schiedam
Wijkkansen Groenoord
Antwoordnummer 33
3100 VB SCHIEDAM

B.V. en netbeheerder Stedin.

B.V. en netbeheerder Stedin.

Nieuwe Energie voor Groenoord
is een initiatief van de gemeente Schiedam,
Woonplus, Eneco en haar partners Stedin,
Provincie Zuid-Holland en de Europese Unie.

EUROPESE UNIE

