
ALTERNATIEVEN VOOR AARDGAS

Beste bewoners van de Ranonkellaan,

Gemeente Ede en Woonstede willen onderzoeken of de Ranonkellaan betaalbaar aardgasvrij gemaakt kan
worden. Dat betekent dat de woningen eerst goed geïsoleerd moeten worden en geschikt gemaakt om van
het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren kunnen ervoor kiezen mee te doen met het
onderhoud en de verduurzaming van de woningen. De werkzaamheden om de woningen te isoleren starten
naar verwachting in de eerste helft van 2023. Dan vindt ook het geplande onderhoud van de huurwoningen
plaats. Een adviesgroep van huurders en woningeigenaren praat mee in dit traject.
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18 OKTOBER BIJEENKOMST

Op 27 september was in buurthuis De Stek een presentatie over een
warmtenet (door Warmtebedrijf Ede) en over de hybride warmtepomp
(door Alles op Groen). De adviesgroep zal met deze informatie de twee
mogelijkheden goed gaan vergelijken. Daarna brengen ze, namens
huurders en woningeigenaren, een advies uit aan de gemeente en
Woonstede voor de Ranonkellaan. 

Dinsdagavond 18 oktober zal de aannemer, Hagemans, presenteren
welke maatregelen in de woningen genomen moeten worden om deze
aardgasvrij-ready te kunnen maken. Voor huurders zal dan bekend zijn of
en wat de eventuele huurverhoging wordt. Voor kopers is dan bekend
wat de kosten zijn om mee te doen met deze aanpak van Woonstede. Alle
bewoners van de Ranonkellaan zijn welkom op dinsdagavond 18 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Wijkcentrum De Kolk, Schaapsweg 7a
Aanmelden: kan via anouk@valleienergie.nl of 06-54793697.
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Huurders
Bij het opknappen van een woning komt veel kijken. Woonstede heeft een voorstel gemaakt waarin
afspraken staan over mogelijke overlast en compensatie daarvoor voor huurders. Dit voorstel wordt
gepresenteerd op 18 oktober. Huurders kunnen hierover hun mening geven, waar mogelijk wordt dit
verwerkt in het definitieve voorstel.
Woningeigenaren
Veel woningeigenaren hebben al spouwmuurisolatie of dakisolatie aangebracht. Woningeigenaren
kunnen daarom ook meedoen met onderdelen van de aanpak, zoals HR++ glas, vloerisolatie of
zonnepanelen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2023. U hoort hier
meer over op 18 oktober.
 
 

15 OKT ENERGIEMARKT
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VERVOLG RANONKELLAAN 
Een vervolgbijeenkomst is op 8 november in buurthuis De
Stek. Dan geven bewoners van de Ranonkellaan een laatste
advies aan gemeente Ede en Woonstede over de
maatregelen, sociaal contract en alternatief voor aardgas
voor de Ranonkellaan. 
Daarna maakt een onafhankelijke bewonersbegeleider een
afspraak met alle bewoners om het plan te bespreken. Als
70% van de huurders instemt, gaan voor de huurders de
werkzaamheden door. Kopers kunnen tijdens het huisbezoek
aangeven of ze interesse hebben om mee te doen of welke
informatie of hulp ze nog nodig hebben. Als alles volgens
planning gaat, starten de werkzaamheden in de eerste helft
van 2023.

 

Op zaterdag 15 oktober is er in buurthuis De Stek een
informatiemarkt over energiebesparing, isolatie en
alternatieven voor aardgas. De informatiemarkt begint om
14.00 uur en om 16.00 uur zijn er presentaties over een
warmtenet en de hybride warmtepomp. Deze bijeenkomst is
voor de hele Bloemenbuurt. Meer informatie is te vinden op
www.energiesamenfoodvalley.nl/bloemenbuurt. 
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