
WAT GAAT ER GEBEUREN

Beste bewoners van de Ranonkellaan,

Gemeente Ede en Woonstede hebben samen met een adviesgroep van bewoners het afgelopen
jaar onderzocht hoe de Ranonkellaan betaalbaar aardgasvrij gemaakt kan worden. Voor de
woningen aan de Ranonkellaan 1 t/m 52 is samen met bewoners een plan gemaakt waarbij de
woningen goed worden geïsoleerd, van het kookgas afgaan en aangesloten worden op het
warmtenet van Warmtebedrijf Ede. In december 2022 heeft een bewonersbegeleider alle
huurders bezocht om dit voorstel te bespreken. Meer dan 70% van de huurders heeft met het
voorstel ingestemd. Dat betekent dat dit plan zal worden uitgevoerd voor de huurwoningen. 
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WONINGEIGENAREN SUBSIDIE

De huurwoningen aan de Ranonkellaan 1 t/m 52 worden geïsoleerd en in
de keukens wordt een aansluiting gemaakt voor elektrisch koken. De
onderkant van de begane grond vloer, buitenmuren, buitendeuren en dak
worden geïsoleerd. Ook worden er nieuwe kozijnen met HR++ glas
geplaatst. De daken worden vervangen en van buitenaf geïsoleerd en
worden dus hoger. Ook worden oude badkamers en keukens vervangen
en wordt het onderhoud, zoals schilderwerk en voegwerk van de
buitenmuren, gedaan. Alle huurwoningen krijgen zonnepanelen.

De woningeigenaren van Ranonkellaan 1 t/m 52 zijn allemaal benaderd
voor een gesprek met een bewonersbegeleider. Aannemer Hagemans
maakt offertes voor de woningeigenaren die interesse hebben. Er komen
nog extra subsidiemogelijkheden, Gemeente Ede zal de woningeigenaren
daarover informeren. Voor vragen anouk@energiesamenfoodvalley.nl.
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AARDGASVRIJ-READY

AANLEG WARMTENET
Meer dan 70% van de huurders van de eengezinswoningen is akkoord
gegaan met aansluiting op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Als
gemeente Ede start met de herinrichting van de buitenruimte en het
vervangen van de riolering, zal ook het warmtenet in de Ranonkellaan
worden aangelegd. Woningeigenaren kunnen dan kiezen of ze hierop
willen aansluiten. 



Bijeenkomst 7 maart
Op 7 maart om 19.30 uur is er in buurthuis De Stek een laatste open bijeenkomst voor de bewoners
van de Ranonkellaan. Woonstede, aannemer Hagemans en gemeente Ede zullen ook aanwezig zijn.
Als u vragen heeft over Ranonkellaan aardgasvrij-ready, bent u van harte welkom. 

 
 

WONINGEN 54-72 

FLATGEBOUW
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LAATSTE NIEUWSBRIEF

Voor de huurders en woningeigenaren van het flatgebouw
wordt een apart traject ingepland met de Vereniging van
Eigenaren. Daarover is contact met Fides, de beheerder.
Huurders kunnen contact opnemen met Woonstede als ze
vragen hebben over onderhoud en isoleren van hun woning.
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Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm voor de hele
Ranonkellaan. Huurders van Woonstede worden op de
hoogte gehouden door Woonstede en aannemer Hagemans.
Woningeigenaren met vragen over dit traject kunnen terecht
bij anouk@energiesamenfoodvalley.nl. 

De woningen aan het einde van de Ranonkellaan,
Ranonkellaan 54-72, zijn al vrij goed geïsoleerd, ze kunnen op
dit moment niet meedoen met deze isolerende maatregelen.


