
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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27 SEPTEMBER BIJEENKOMST

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Woningen moeten
daarom beter geïsoleerd worden en we moeten alternatieven vinden voor
het aardgas. In juni hebben bewoners van de Ranonkellaan, de
adviesgroep, gekeken naar mogelijke alternatieven voor aardgas voor de
Ranonkellaan: warmtenet en hybride warmtepomp. De komende
bijeenkomst gaat hier ook over. 

27 september is er in De Stek, Begonialaan 42, een bijeenkomst  voor
alle bewoners van de Ranonkellaan.Tijdens de bijeenkomst worden de
twee beste opties voor de Ranonkellaan vergeleken: warmtenet of
hybride warmtepomp. 

Waarom deze twee opties? Een aantal bewoners uit de Bloemenbuurt
heeft in 2020 en 2021 meegedacht over ‘Bloemenbuurt Aardgasvrij’. Een
warmtenet of hybride warmtepomp bleken toen de twee beste opties. De
Nota van Uitgangspunten is te vinden op de website:
valleienergie.nl/bloemenbuurt. 
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Warmtebedrijf Ede en Alles op Groen geven op 27 september in buurthuis De Stek
een korte presentatie over de werking, techniek en kosten van warmtenet en hybride
warmtepompen, de twee beste opties voor de Ranonkellaan. Daarna is er ruimte om
vragen te stellen. De bijeenkomst is in De Stek van 20.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Na deze bijeenkomst gaan bewoners van de Ranonkellaan warmtenet en hybride
warmtepomp vergelijken en een advies uitbrengen aan Woonstede en
woningeigenaren. Wil je meer informatie over deze alternatieven voor aardgas en
meepraten over het advies voor de Ranonkellaan? Kom ook naar de bijeenkomst op
27 september. Alle bewoners van de Ranonkellaan zijn van harte welkom. 
Laat even weten of je komt via anouk@valleienergie.nl of 06-54793697. 
 

VVE’S: ANDER VERHAAL
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ENERGIE INFORMATIE
MARKT 
De energieprijzen stijgen, wat kan de gemeente voor je doen?  
Op 15 oktober is er in buurthuis De Stek een informatiemarkt
over subsidies, energiebesparing, isolatie en alternatieven
voor aardgas. Deze informatiemarkt is voor de hele
Bloemenbuurt, tussen 14.00 en 17.00  uur. Meer informatie is
te vinden op valleienergie.nl/bloemenbuurt. Aanmelden kan
via anouk@valleienergie.nl of 06-54793697.

 
 

Voor een appartement eigenaar in een VvE is het proces van
verduurzamen anders. Je moet samen beslissen over de schil
van het gebouw. Meestal heeft iedereen een eigen cv-ketel. 
Woonstede heeft  opdracht gegeven om de mogelijkheden
voor energiebesparing van het appartementencomplex aan
de Ranonkellaan te onderzoeken. Wanneer deze uitkomsten
bekend zijn, zullen deze gedeeld worden met de eigenaren
en huurders in de VvE.
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WARMTENET OF HYBRIDE WARMTEPOMP
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