
Enne ... vergeet je niet de antwoordkaart 

op te sturen? 

Meld je aan voor de bijeenkomsten, 
en lees meer op de website:

www.sunnyselwerd.nl/selwerd-zuid

Nu al van het 
aardgas af?

Hè, Selwerd-Zuid
van het 

aardgas af... 
Hoe dan?

Ik heb me hier nog 
helemaal niet in 
verdiept!

Warmtenet?

Nu al van het 
aardgas af?

Hè, Selwerd-Zuid
van het 

aardgas af... 
Hoe dan?

Ik heb me hier nog 
helemaal niet in 
verdiept!

Warmtenet?

Sunny Selwerd is een samenwerking 
van wijkbewoners, de gemeente, de 

woningcorporaties en instanties in de wijk. 



Klimaatakkoord van Parijs

Nederlands 
  Klimaatakkoord

Doelstellingen 
gemeente 
Groningen

In 2050 worden er geen fossiele 
brandstoffen zoals aardgas meer 
gebruikt. De CO2-uitstoot gaat naar 
nul, om verdere opwarming van de 
aarde tegen te gaan. De verbranding 
van aardgas veroorzaakt CO2. Dat 

gebeurt door de CV-ketel en 
koken op gas. 

In 2030 wil Nederland 49% minder 
CO2-uitstoot. In 2050 is dat 95% 
minder.

In deze wijken staan veel jaren ’60 woningen. 
Die zijn niet zo goed geïsoleerd. Bovendien 
staan véél huizen en flats dicht bij elkaar. 
Het warmtenet is dan een goede en de best 
betaalbare oplossing. Als je wilt, helpen we 
met isoleren. Daardoor bespaar je energie. 
Dat merk je op de energierekening.  

De gemeente wil CO2-neutraal 
zijn in 2035. Tussen nu en dan 
gaan alle huizen van het aardgas 
af. De gemeente heeft een 
Routekaart gemaakt. Daarin staat 
welk alternatief voor aardgas 
geschikt is in welke wijken. 
Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen 
zijn als eersten aan de beurt. 

Elke wijk krijgt zijn eigen alternatief voor aardgas:
 • Helemaal elektrisch
 • Hybride: combinatie groen gas en elektrisch
 • Warmtenet

In  Selwerd , Paddepoel en  
 Vinkhuizen  komt er een warmtenet

Selwerd Paddepoel
Vinkhuizen

Vinkhuizen

Selwerd

Er is al begonnen met de 
aanleg van een warmtenet 

Daarop zijn flats en corporatie-
woningen aangesloten.

Dit is onderdeel van de wijkvernieuwing Sunny Selwerd
Het aanleggen van leidingen wordt gecombineerd met de herinrichting 
in Selwerd-Zuid. Zo maken we de wijk groener, gezonder en duurzamer.

• Infoavond: Help, de energietransitie komt eraan 
29 april, 19:00 - 20:30  

Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet.

• Infoavond: Selwerd-Zuid van het aardgas en op het warmtenet
26 mei, 19:00 - 20:30 

Hoe werkt een warmtenet, wat betekent het voor mij?

Je krijgt antwoord op veel vragen. We weten al veel, maar ook een aantal zaken 
nog niet. Dat gaan we samen uitzoeken. Wij zijn Sunny Selwerd: bewoners uit 
Selwerd-Zuid, gemeente Groningen, WarmteStad, en Grunneger Power. 

Jij bepaalt zelf!
Als woningeigenaar 

kies je zelf of je 
meedoet. Je ontvangt 
een aanbod wanneer 

dat betaalbaar en 
duurzaam is, en met 
dezelfde zekerheden 

in comfort als nu. 

Je merkt geen 
verschil

Met een warmtenet 
gebruik je warm water voor de 
verwarming van je huis en warm 

tapwater. Er komt een kleine 
afleverset in plaats van de CV-

ketel. Als je kiest voor koken op 
inductie kun je helemaal van het 

gas af. 

www.sunnyselwerd.nl/selwerd-zuid

Selwerd

Paddepoel

Vinkhuizen

Selwerd-Zuid

Meld 
je aan! 

Ook woningeigenaren zijn 
op zoek naar een alternatief 
voor aardgas. 

Daarom gaan we verder: een 
warmtenet voor koopwoningen. 


