huUrder tessA tuHuteru:
‘blIj meT isoLatiePlannEn’
Goed bericht vanuit Woonservice IJsselland. Er wordt onderzocht wat er nodig is
om de huurwoningen in wijk De Ooi geschikt te maken voor het warmtenet. “Dat
is voor ons goed nieuws”, zegt Tessa Tuhuteru, die samen met haar echtgenoot en
drie kinderen woont aan de Esdoornstraat.
In een tijd dat de gasprijs naar grote hoogten stijgt, is de pijn zeker in wat oudere
woningen extra voelbaar. De Molukse Wijk
in De Ooi dateert uit de begin jaren zestig
en onderging voor het laatst in 1991 een
grondige renovatie. Tessa: “Wij wonen hier
geweldig met veel vrienden en familie in
de buurt. Het is hier gezellig wonen. Maar
kijk ik naar onze woning, dan verdient deze
nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld op het

gebied van isolatie. De woningen zijn namelijk wat ouder.”
Woonservice IJsselland laat weten dat
deze woningen hoog op de agenda zijn
gezet. “We hebben vier wooncomplexen
in het gebied waar het warmtenet mogelijk
wordt aangelegd”, zegt manager vastgoed
Rik ter Welle van Woonservice IJsselland.
“Wanneer je een wijk aardgasvrij maakt,
moet je natuurlijk bekijken of de wonin-

gen hiervoor geschikt zijn. Een warmtenet
werkt namelijk met een lagere temperatuur dan een gewone CV-ketel. Daarom
starten we nu een onderzoek om te kijken
wat er precies nodig is om de woningen geschikt te maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn
op het gebied van isolatie of radiatoren.
Als Woonservice IJsselland hebben we de
ambitie om al onze woningen op termijn
te voorzien van gemiddeld Energielabel A,
met minimaal Energielabel C.”
Hoewel er nog geen deﬁnitieve knopen zijn
doorgehakt, is Tessa Tuhuteru in haar nopjes met de voorgenomen plannen. “Het zou
niet alleen schelen in de rekening, maar
ook in het comfort van de woning. Maar
we zitten zelf ook niet stil. We hebben folie
achter de radiator geplaatst om warmte
niet verloren te laten gaan, een gordijn in
de gang gehangen tegen de tocht en waar
het mogelijk was tochtstrips geplaatst. Alle
beetjes helpen.”

---------------------------------------------------------------

biJpraaTmomeNt oveR prOject aaRdgasVrij de ooi
Onze Wijkpraat in De Ooi vond plaats op
9 en 11 maart. De Wijkpraat is een bijpraatmoment over het Project Aardgasvrij
De Ooi. We spraken met ongeveer twintig geïnteresseerde bewoners. De vragen
die werden gesteld gingen over wat het
warmtenet voor hen kan betekenen, maar
ook over de planning wilden de bewoners
meer weten.
We willen nog veel meer mensen bereiken
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‘Een stuk onzekerheid
wegnemen bij
bewoners’
P. 2

Wat is er aan de hand met de gasprijzen? Het is het gesprek van de dag. De prijzen
zijn torenhoog. Hoe komt dit eigenlijk en wat betekent dit voor Project Aardgasvrij
De Ooi? En wat zijn jouw mogelijkheden om nu al te besparen op je energierekening? Wij vragen het aan projectleider Lynn Vanheule.

De gasprijzen zijn sinds eind 2021 heel
hoog, geeft ook Lynn toe. “Een kuub gas
kostte vorig jaar voor het eerst meer dan
één euro. Wanneer je nu een nieuw energiecontract afsluit, betaal je zelfs meer dan
2 euro voor een variabel contract. Dat is erg
veel.”
De stijging van de gasprijs heeft diverse
oorzaken. Bijvoorbeeld het sluiten van de
aardgasvelden in Groningen, het koude
voorjaar in 2021, slecht gevulde voorraden
en een land als Rusland dat steeds minder
gas levert. “Ook het herstel van de economie na het eerste jaar van de coronacrisis
speelt hierbij een rol. De oorlog in Oekraïne zorgt de laatste maanden voor een ongekende stijging. Leveranciers zijn onzeker
over het aanbod en de prijsontwikkeling
van (Russisch) aardgas. En of het nog niet
erger kan, vanwege de hoge aardgasprijzen
is ook elektriciteit duurder geworden.”

---------------------------------------------------------------

Praat en denk mee!

Wijkraad & Bewonersraad
Wijkraad De Ooi communiceert onder andere via haar website wijknieuwsdeooi.nl
en via het Allooi. Wijkraad De Ooi behartigt
de belangen van alle bewoners in De Ooi.
De Bewonersraad behartigt de belangen
van huurders van Woonservice IJsselland.
Ook hier is online informatie te vinden via
woonserviceijsselland.nl.
Bewonersgroep
Sinds kort is er een bewonersgroep actief van particuliere woningeigenaren die
graag meedenkt over bepaalde thema’s.
Via de Bewonersraad worden de belangen
behartigd van de huurders. Via de bewo-
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nersgroep halen we de perspectieven op
van de particuliere woningeigenaren. Op
dit moment zijn vijf personen aangesloten
bij de bewonersgroep. Woningeigenaren
die zich hiervoor willen aanmelden en vrijblijvend willen meepraten, zijn welkom.
Opgeven kan via projectleider Lynn Vanheule, e-mail: lynn.vanheule@dewarmteregisseurs.nl.

Wat dat betekent voor ons project?
Lynn: “Wij verwachten dat de overstap naar
duurzame warmte aantrekkelijker wordt nu
de gasprijzen zo hoog zijn en wispelturig
worden. Je ziet het al in de bouwmarkten:

ColOfon
Nieuwsjournaal Wijk De Ooi Gasvrij is
een uitgave van gemeente Doesburg
in samenwerking met Woonservice lJsselland.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.doesburg.nl/duurzaamdoesburg
(duurzame warmte) of kijk op www.woonservice
ijsselland.nl.

Praat en
denk mee!

P. 4

toRenhoGe gaSprijzEn, wat
BetekEnt dIt voOr onS projeCt?

met onze informatie. Graag horen we uw
ideeën hoe we dit kunnen doen. Welke vragen heeft u bijvoorbeeld op dit moment en
hoe wilt u op de hoogte worden gehouden
over de ontwikkelingen? Laat het weten via
onze warmtecoach Ronald Cieraad (e-mail
ronald.cieraad@doesburg.nl). Of vertel het
ons tijdens de eerstvolgende bewonersbijeenkomst op 4 juli in de Anne Frankschool.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

De plannen voor De Ooi worden regelmatig afgestemd met Wijkraad De Ooi
en de Bewonersraad van Woonservice
IJsselland. Uiteraard bent u vrij om
zelf contact te zoeken met de Wijkraad
of Bewonersraad voor informatie of
antwoord op uw vragen.

‘We maken er samen in
Doesburg iets
moois van’
P. 3

Projectleider Lynn Vanheule: “Bewoners kunnen
zelf ook al in actie komen.”

lege schappen bij isolatiematerialen en
spullen om kieren te dichten. Nederlanders
zijn massaal bezig met het verduurzamen
van hun woning en het verlagen van het
gasverbruik. Wij hebben als projectgroep
meer motivatie dan ooit om het project snel
te realiseren. Tegelijkertijd hebben we aan
de kostenkant bijvoorbeeld ook te maken
met hogere materiaalprijzen voor de aanleg
van het warmtenet en de aanpassingen van
de woningen. Komende maanden werken
we aan een plan hoe we hier in ons warmtenet mee omgaan.”
Kom zelf in actie
Volgens Lynn kunnen bewoners van De Ooi
zelf ook al in actie komen. “De beste manier
om op korte termijn jouw energierekening
omlaag te brengen, is minder energie verbruiken. Wanneer je dat overweegt, is het
de moeite waard de websites van energieloket AGEM of Milieucentraal te bekijken
voor handige tips. Deze tips kosten je vaak
weinig tot niets, maar leveren wel besparing op. Overweeg zeker ook een afspraak
met een van de AGEM-energiecoaches. Zij
komen bij je thuis en geven gericht advies.”
Op de eerstvolgende bewonersbijeenkomst
van Project Aardgasvrij De Ooi worden tips
gegeven hoe je ook op lange termijn kosten
kunt besparen.
Noteer in de agenda 4 juli, er wordt nog
een persoonlijke uitnodiging verstuurd!

Komt u ook naar de bewonersbijeenkomst?
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging
voor een bewonersbijeenkomst op 4 juli
in de Anne Frank School in Doesburg.
Tijdens deze bijeenkomst vertellen we
meer over Project Aardgasvrij De Ooi.
We geven informatie over wat dit project

kan betekenen voor uw huis, maar delen
ook tips over hoe u de huidige hoge
energieprijzen een beetje onder controle
kunt houden. Houdt uw brievenbus in de
gaten voor de uitnodiging.

U kunt ons bereiken
via tel: 010 8990175 (doordeweeks bereikbaar
tussen 9 en 17 uur), of via e-mail: lynn.vanheule@
dewarmteregisseurs.nl.
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Ronald Cieraad warmtecoach voor De Ooi

Firan enthousiast over plannen Warmtenet in Doesburg

‘eeN stuK onzEkerheiD
WegneMen bIj beWoners’

‘we makeN er Samen iN meErdere
doEsburG ietS mooIs van’ AanpaSsingen

Ronald Cieraad is door de gemeente Doesburg aangesteld als warmtecoach voor
wijk De Ooi. Woningeigenaren en huurders met vragen over het aan te leggen
warmtenet, kunnen zich bij hem melden. Ronald: “Er is via nieuwsbrieven en
bijeenkomsten al informatie gegeven. In coronatijd was het echter niet makkelijk
om iedereen te bereiken. Maar ik zal alle vragen graag in een gesprek beantwoorden.”
De Doesburgse wijk De Ooi wordt op termijn een aardgasvrije wijk. Het is de bedoeling dat zowel huur- als koopwoningen
worden aangesloten op het duurzame
warmtenet. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
De nieuwe warmtecoach Ronald Cieraad
gaat vanaf dit moment in gesprek met
bewoners uit de wijk; zowel op bewonersavonden als aan de keukentafel. “Ik zal
bewoners op de hoogte houden over de
voortgang, uitleg geven over het project
en ze enthousiasmeren om deel te nemen.

De gemeente en Woonservice IJsseland
zorgen met het warmtenet namelijk voor
een unieke kans om je woning te verduurzamen.”
Modelwoning
Inmiddels is er aan de Betulastraat 16 een
Energiehuis ingericht, waar bewoners de
plannen kunnen bekijken. Daar zal Ronald
Cieraad regelmatig aanwezig zijn. “Wij willen een stuk onzekerheid die er wellicht is,
wegnemen. Vragen of iemand straks duurder uit is of dat de woning wel warm ge-

noeg wordt met een warmtenet, kan ik in
een gesprek beantwoorden en toelichten.
Overigens zijn bewoners straks niet duurder uit en kan het warmtenet de woning
prima verwarmen.”
Ook kijken bewoners vaak op tegen de
rompslomp die er bij een dergelijk project
komt kijken. “Er zijn inderdaad werkzaamheden te verwachten. Bijvoorbeeld in de
straat waar het warmtenet komt te liggen.
Maar wellicht moet je huis ook beter geisoleerd worden. Dat betekent dat er dan
even sprake is van overlast. Ik vertel precies wat mensen kunnen verwachten.”
Ronald heeft zin in de nieuwe uitdaging: “Ik
vind het leuk dat ik bij de mensen drempels
kan wegnemen voor deze mooie plannen.”
Vanaf heden gaat Ronald ook langs de deuren om u persoonlijk te informeren en vragen te beantwoorden.
Ronald Cieraad is bereikbaar via e-mail:
ronald.cieraad@doesburg.nl of telefoon
0313 481311

Ze is enthousiast over de plannen zoals ze er nu liggen. Brenda Schoumans van
infra-specialist Firan denkt dat er in de Ooi veel mogelijkheden liggen om een
warmtenet aan te leggen.
“Er is met de Oude IJssel een mooie bron
beschikbaar, waar duurzame warmte uitgehaald kan worden. Daarnaast zijn de belangrijkste partijen actief betrokken om het
project tot een goed resultaat te brengen.
We hebben kortom prima ingrediënten
beschikbaar om een betrouwbaar warmtenetwerk aan te kunnen leggen.”
Firan is een dochterbedrijf van Alliander.
Het bedrijf houdt zich bezig met het realiseren van nieuwe infrastructuren om aardgas te vervangen. Zoals een warmtenet,
waar in de Doesburgse wijk Ooi aan wordt
gewerkt. Brenda Schoumans: “Wij realiseren, onderhouden en beheren de netwerken die in de wijk komen te liggen. Door
deze netwerken kan de warmte geleverd
worden aan alle woningen.”
Lokaal netwerkbedrijf
In Doesburg wordt waarschijnlijk een lokaal netwerkbedrijf opgericht: Warmtenetwerkbedrijf Doesburg. Het plan is dat
de provincie Gelderland, Firan én de gemeente Doesburg aandeelhouder worden
in het Warmtenetwerkbedrijf. “De rol van
de gemeente in het lokale netwerkbedrijf

is van belang. De gemeente vertegenwoordigt de bewoners. Samen zorgen we voor
een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam
warmtenet. De bewoners sluiten straks
een overeenkomst met een nog te selecteren warmteleverancier.”
In welke fase de plannen zich nu bevinden?
Op dit moment werken we aan een technisch concept wat het beste aansluit bij de
wijk en de kansen die er zijn. De betrokkenheid vanuit bewoners is van groot belang
om dit project te laten slagen. We hebben
circa 80% van de wijk nodig om aan te sluiten op het warmtenet. Alleen op deze manier houden we het betaalbaar en realistisch. De komende periode werken we aan
een voorstel voor alle bewoners. Dit doen
we samen met de Gemeente Doesburg,
Woonservice IJsselland en een vertegenwoordiging van bewoners.
Brenda: “Ik ben met een groep bewoners
op excursie geweest naar het warmtenet in
Didam. Dat leverde veel enthousiasme op
om er ook in Doesburg samen iets moois
van te maken. Natuurlijk liggen er uitdagingen, maar ik heb er veel vertrouwen in.”

Vanaf 15 mei is het ‘Energiehuis’ aan
de Betulastraat 16 open voor bezoek.
Hier is de warmtecoach op enkele
dagdelen aanwezig voor al uw vragen en informatie over dit project.
De openingstijden zijn voorlopig:
Dinsdag en vrijdag van 13.00 - 17.00
uur. Kom gauw eens langs!

Per wOning

Eind 2021 hebben we acht woningen
geschouwd in de Ooi: zowel woningen
van de woningcorporatie als van particulieren.
Doel van deze ‘check’ was het in kaart brengen van de aanpassingen die straks nodig
zijn bij het aansluiten van woningen op het
warmtenet. Daarbij hebben we op hoofdlijnen ook gekeken naar de kostprijs van
deze woningaanpassingen.
De schouw toonde aan dat elke woning
aangepast moet worden op meerdere
punten. Zo moet de cv-ketel verwijderd
worden, komt er in de woning een aﬂeverset, die vervolgens gekoppeld moet
worden met de waterleidingen in huis.
Daarnaast zijn er aanpassingen nodig om
elektrisch te kunnen koken. Bijvoorbeeld
met een inductiekookplaat.
Niet iedere woning is hetzelfde. Voor sommige woningen is het advies om kleinere
radiatoren in de leefruimtes te vernieuwen
met radiatoren die meer vermogen kunnen
leveren. Bij oudere woningen denken we
dat isolatie nodig is om deze comfortabel
te kunnen aansluiten op het warmtenet.
We moeten namelijk minimaal energielabel C bereiken om effectief aangesloten te
kunnen worden op het duurzame warmtenet. Isoleren betekent daarnaast ook energie besparen, wat weer maandelijks winst
oplevert.
Goed beeld van de kosten
We hebben inmiddels ook een goed beeld
gekregen van de kosten. De aanpassingen
per woning vergen een investering tussen
de 5.000 en 15.000 euro, afhankelijk van
het type woning. We maken een aantrekkelijk aanbod voor alle woningeigenaren
met behulp van subsidies, een aantrekkelijke ﬁnanciering voor iedereen en we
organiseren een groepsaankoop. Want als
we samen kunnen inkopen, zijn we veel
goedkoper uit. De woningaanpassingen
zorgen er straks voor dat de energielasten
dalen en de woning door de verbetering
van het energielabel meer waard wordt.

---------------------------------------------------------------

Ondertekening
van ontwikkelovereenkomst
De gemeente Doesburg, Woonservice
IJsselland en energiebedrijf Firan ondertekenden op 14 maart een ontwikkelovereenkomst. De partijen spreken
hiermee de intentie uit om samen een
warmtenet te gaan ontwikkelen voor
wijk De Ooi.

Schouw brengt
maatregelen in beeld

De overeenkomst met Firan is getekend.
Brenda Schoumans: “Ik heb er veel vertrouwen in.”
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