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Voorbereidingen
aardgasvrij DE Ooi van start
Welke stappen hebben we inmiddels gezet in het project aardgasvrij De Ooi. Via
deze nieuwsbrief praten we u bij over het startgebied, welke werkzaamheden we
momenteel uitvoeren en hoe u mee kan denken en praten. Allereerst vertellen
we u kort wat het project inhoudt.
We hebben in Nederland afgesproken dat
we aardgasvrij zijn in 2050. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij waardoor
de aarde opwarmt. Ook veroorzaakt het
boren naar aardgas aardbevingen. Tot slot
is de verwachting dat aardgas steeds duurder wordt omdat we afhankelijk worden
van landen buiten Europa zoals Rusland
en het Midden-Oosten.
De overheid verstrekt daarom voor verschillende projecten in het hele land subsidie om aardgasvrij te worden en dat geldt
ook voor uw wijk De Ooi. De gemeente en
Woonservice IJsselland werken samen om
een warmtenet te ontwikkelen. Dit warmtenet wordt gevoed met aquathermie,
warmte uit de Oude IJssel. Het uitgangspunt is dat de warmte betaalbaar, comfortabel en duurzaam is.

Startgebied
Het project start in het onderstaande gebied. Dit gebied is gekozen in overleg met
Woonservice IJsselland en Alliander (de
beheerder van het gasnetwerk). Ook de
Wijkraad en Bewonersraad zijn bij deze
keuze betrokken. Dit bleek de meest logische plek om te starten. In dit startgebied
is namelijk geen sprake van gietijzeren gasleidingen, in tegenstelling tot een gedeelte
van de rest van de wijk. Bij het openmaken van de grond in een gebied met een
gietijzeren gasleiding, is de netbeheerder
verplicht de desbetreffende gasleiding
te vervangen. En dat willen we niet: het
gasnetwerk blijft voorlopig liggen, zodat
degenen die niet willen meedoen, het niet
verplicht zijn.
We verwachten dat alle inwoners van het
startgebied eind 2022 of begin 2023 een

aantrekkelijk en betaalbaar aanbod krijgen. Bij voldoende deelname starten de
werkzaamheden voor aansluiting van het
warmtenet. Wanneer we in de rest van de
wijk beginnen is nog niet bekend. Wij werken aan een aanpak om bovengenoemde
moeilijkheden op te lossen, zodat op termijn de gehele wijk kan worden aangesloten. Wilt u meer weten? Stuur ons een
email.

Houd nu al rekening
met veranderingen
die er aan komen
We staan aan het begin van een
aardgasvrij De Ooi. Niets moet
morgen, maar toch is het handig
om rekening te houden met deze
verandering.
Als u gaat verbouwen denkt u dan ook
aan isoleren. En als u rondkijkt voor
een nieuwe keuken, kiest u dan gelijk
voor elektrisch koken. Ook kunt u nu
al met een paar kleine aanpassingen
uw energierekening omlaag brengen. Bijvoorbeeld door iets korter te
douchen, de verwarming een graad
lager te zetten, led-lampen te gebruiken en energiezuinige apparatuur aan
te schaffen. De gemeente kan u nu al
helpen. Via energieloket AGEM kunt u
informatie en hulp krijgen: www.agem.
nl/doesburg.

Startgebied voor Aardgasvrije wijk de Ooi is in blauw weergegeven. Straatnamenoverzicht is te
vinden op de website van de gemeente en Woonservice IJsselland.

Duurzaam
verwarmen en
koelen met water

Proefboring

Wat is besloten in het project?
Er wordt een systeem op basis van
aquathermie ontwikkeld. Aquathermie is
de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om
warmte en koude uit oppervlaktewater,
afvalwater en drinkwater. Aquathermie
is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord.
We gaan dit in principe samen doen met
Firan, dat is een dochter van netbeheerder Alliander. De gemeente wordt samen
met de provincie Gelderland en Firan eigenaar van het warmtenetwerk. In een
latere fase wordt de leverancier geselecteerd die u warmte kan leveren.

Het warmtenet zal in de zomer warmte
uit de Oude IJssel halen en vervolgens opslaan in de bodem. De bodem lijkt hiervoor
geschikt, maar het is nodig om hier meer
zekerheid over te krijgen. Daarom voeren
we nu een proefboring uit. Deze proefboring vindt plaats tussen 19 november en 3
december. De boring wordt begeleid door
Van Harlingen Grondwater Management.

Onderzoek aan de huizen
We zijn in het startgebied begonnen met
een onderzoek aan de huizen. We willen
weten welke aanpassingen nodig zijn
om gas weg te halen en een warmtenet
te realiseren. Ook willen we weten wat
de kosten zijn van deze aanpassingen.
Binnenkort leest u de resultaten van dit
onderzoek.

De omliggende straten (Koppelweg en
Looiersweg) blijven gewoon bereikbaar.
Voor de boring is leidingwater benodigd.
Dit water wordt via een zogeheten slan-

genbrug (een soort drempel) over de Looiersweg of Koppelweg naar het boorterrein
geleid. De doorstroming van het verkeer
wordt hierdoor niet beïnvloed.
Het boorbedrijf werkt op werkdagen tussen 07.30 en 18.00. De motor van de
boormachine produceert geluid tijdens
het boren. De boring zelf duurt naar verwachting 2 dagen. Voorafgaand aan- en
opvolgend op de boring zullen materialen
worden aangevoerd en afgevoerd. Wilt u
meer weten? Stuur ons een email.

Locatie
proefboring

Locatie proefboring (rode stip)

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

Praat en denk mee!

We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over het project, bijvoorbeeld over elektrisch koken, wat het u gaat kosten
en wat de aanpassingen in uw huis zullen zijn. Op niet alle vragen zijn nog antwoorden, maar we willen u graag uitgebreid
informeren over wat we al wel weten. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën, vragen, zorgen en tips. Daarom organiseren we
een aantal mogelijkheden om dit met u te bespreken. Daarbij volgen wij de landelijke coronarichtlijnen.

Donderdag 25 november
9.00-15.00 uur, locatie: parkeerplaats naast de voormalige
Horizonschool, achter de Aldi.
Dan komt de SRV-wagen Gelders
Genootschap Wederbouw Rijdt
naar wijk De Ooi. U herkent ons
aan het logo van Aardgasvrije
wijk De Ooi en de SRV-wagen.
Hier keert u terug in de wederopbouwtijd, ook de tijd waarin
wijk De Ooi is ontstaan. Verder
krijgt u hier informatie over
aardgasvrij wonen en over
duurzaamheid, maar ook over
energie besparen door energiecoaches van AGEM.

Donderdag 9 december

19.30-21.00 uur, locatie Gasthuiskerk te Doesburg.
Tijdens deze informatieavond
krijgt u uitleg over het project,
stand van zaken en is er ruimte
om met elkaar in gesprek te
gaan en vragen te beantwoorden. Aanmelden kan via e-mail:
duurzaam@doesburg.nl (voor
2-12-2021). In verband met corona-maatregelen is een QR-code
uit de coronacheck-app verplicht,
digitaal of op papier. Bent u niet
in het bezit van een QR-code? Vermeld dit dan in uw email samen
met uw contactgegevens. Dan
nemen wij apart contact met u op.
Wij volgen de landelijke Coronarichtlijnen.

Enquête

Informatie is te vinden via de websites www.doesburg.nl/duurzaamdoesburg (duurzame warmte) of
www.woonserviceijsselland.nl.
Verder is er een online enquête/
vragenlijst beschikbaar via deze
websites. In de enquête stellen we
vragen over de kansen die u ziet.
Daarnaast geven wij u ruimte om
uw ideeën en wensen kenbaar te
maken. Invullen kan tot en met 16
december 2021. Wilt u de enquête
liever op papier invullen, dan
kan dat op 25 november bij de
SRV-wagen of tijdens de informatieavond op 9 december!
Scan de QR code om direct
naar de vragenlijst te gaan:

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

We kijken er naar uit om
van u te horen!

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

