
BRIEF NIET ONTVANGEN? 

Beste bewoners van de Ranonkellaan,

Gemeente Ede en Woonstede willen onderzoeken of de Ranonkellaan betaalbaar aardgasvrij gemaakt kan
worden. Dat betekent dat de woningen goed geïsoleerd moeten worden en geschikt 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. 
Op 22 maart was er een informatiebijeenkomst in buurthuis De Stek. Er waren ongeveer 15 bewoners
aanwezig. De eerste reacties waren positief en er werden goede vragen gesteld. De komende tijd worden
de antwoorden op die vragen verder uitgewerkt in een adviesgroep met bewoners. Een aantal bewoners
heeft zich al aangemeld voor de adviesgroep. Denkt u ook mee?  

RANONKELLAAN
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VERSLAG 22 MAART 
Gemeente Ede en Woonstede vertelden op 22 maart wat de
plannen voor de Ranonkellaan zijn. Gemeente Ede wil in 2050
energieneutraal zijn. De eerste stap is zoveel mogelijk
energie besparen. De tweede stap is een alternatief te vinden
voor aardgas. De Bloemenbuurt is een wijk die de aandacht
heeft van de gemeente Ede. Er staan veel oudere huizen en
er kan dus veel energie worden bespaard. De hele
presentatie is te vinden op de site valleienergie.nl/ranonkel.

Een gedeelte van de bewoners van de Ranonkellaan heeft
helaas de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van 22
maart niet of te laat ontvangen. Onze excuses daarvoor.
Heeft u vragen of interesse in de informatie? Neem dan
contact op met anouk@valleienergie.nl of 06-54793697. 

Hieronder volgt een kort verslag van de bijeenkomst. Op
www.valleienergie.nl/ranonkel vindt u meer informatie en
een overzicht van vragen en antwoorden. 
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PRAAT MEE!

Verduurzaming en onderhoud woningen Ranonkellaan
Woonstede wil de huurwoningen aan de Ranonkellaan aanpassen naar energielabel A zonder
huurverhoging. Dat verbetert het comfort (minder tocht en kou) en verlaagt de energiekosten. Ook het
onderhoud van de woning wordt dan meegenomen. Mogelijke maatregelen zijn spouwmuurisolatie,
dakisolatie, glasvervanging en zonnepanelen. Als er zonnepanelen komen wordt er mogelijk een
maandelijkse vergoeding in rekening gebracht. De stroomopbrengst van de panelen gaat naar de huurders.

Koopwoningen 
Woningeigenaren kunnen er voor kiezen hun woning te laten verbeteren tegelijk met de huurwoningen.  

Ranonkellaan aardgasvrij
Gemeente Ede en Woonstede zijn ook van plan met woningeigenaren en huurders te gaan onderzoeken of
het haalbaar en betaalbaar is om de koopwoningen en huurwoningen van de Ranonkellaan aardgasvrij te
maken. Dit zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met de geplande werkzaamheden aan riool en
openbare ruimte.
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HOGE ENERGIEREKENING?
Op 13 april om 15.00 uur organiseren ValleiEnergie, Malkander en
FlowerPower een bijeenkomst in Buurthuis De Stek over geld en
energie. Alle bewoners van de Bloemenbuurt zijn daarbij welkom. 

We gaan in op energieverbruik, bespaartips en kleine maatregelen
die u zelf kunt nemen om energie te besparen. De energiecoach is
aanwezig en geeft tips en u kunt een afspraak maken voor een
adviesgesprek met gratis energiebox.

Kopers en huurders van de Ranonkellaan nodigen we uit om  mee te
denken over het isoleren en het aardgasvrij maken van de woningen.
Meepraten zorgt voor betere plannen, praat je mee? Iedereen is
welkom. Aanmelden kan via anouk@valleienergie.nl.
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De eerste bijeenkomst van de adviesgroep is op 19 april 2022 
om 19.30 in Buurthuis De Kolk (Schaapsweg 7a). 
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