
Beste bewoner,

Er wordt in Selwerd hard gewerkt aan Selwerd. Dit doen wijkbewoners, de gemeente, de
woningcorporaties en instanties in de wijk samen onder de noemer Sunny Selwerd. In het
najaar van 2021 gaat in Selwerd-Zuid de schop de grond in. Dan worden de stoepen, straten
en pleintjes opnieuw ingericht. Dit noemen we de herinrichting. Dit pakken we aan tegelijk met
de aanleg van een warmtenet. Zo combineren we de herinrichting met de energietransitie,
waardoor de wijk groener, gezonder en duurzamer wordt.

Nu al van het gas af?
Over een aantal jaren gaat de gaskraan dicht. Tussen nu en 2035 wil de gemeente van het
aardgas af. Selwerd stapt samen met Paddepoel en Vinkhuizen als eerste van het aardgas over
naar het warmtenet. Dit betekent ook iets voor jou als bewoner van Selwerd-Zuid. Je denkt nu
vast: nu al van het gas af? En een warmtenet, hoezo? Wat betekent dat eigenlijk voor mij en
mijn woning? Volstrekt begrijpelijke vragen. Op 29 april en 26 mei organiseren we hierover
twee online informatiebijeenkomsten.

Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen als eersten van het gas en op het warmtenet
Per wijk is gekeken wat het beste alternatief voor aardgas is. Het bouwjaar en de bouwwijze
van een huis zijn hierin van belang, maar ook andere factoren zoals de woningdichtheid. In
Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen is die vergelijkbaar: de huizen zijn gebouwd in de jaren ‘60
en ’70 en er staan veel huizen dicht bij elkaar. Ideaal voor een warmtenet. Dat is een goed
systeem en het meest betaalbare alternatief voor aardgas.

Samen uitzoeken
Grunneger Power verkent samen met bewoners, de gemeente Groningen en WarmteStad hoe
het haalbaar is om koopwoningen hier in Selwerd-Zuid aan te sluiten op een warmtenet.
Haalbaar betekent dat de aansluiting op koophuizen betaalbaar is. Ook wil je als bewoner niet
inleveren op comfort en niet meer betalen dan nu voor aardgas.

Jij bepaalt zelf
In Selwerd-Zuid wordt het warmtenet zeker aangelegd. Dat gebeurt voorlopig eerst op de
plekken waar de straten en stoepen opengaan vanwege de herinrichting. De leidingen naar de
woning worden nog niet aangelegd. Dat gebeurt pas als je als bewoner hebt aangegeven dat
je aangesloten wilt worden op het warmtenet. Je ontvangt een aanbod wanneer dat
betaalbaar en duurzaam is, en met dezelfde zekerheden in comfort als nu.

Isoleren, altijd goed
Naast een goed en duurzaam alternatief voor aardgas, willen we ook adviseren bij isolatie.
Daarmee bespaar je energie. Aardgas gaat steeds duurder worden. Minder energie verbruiken
loont. Van isolatiestrip tot spouwmuurisolaties: we willen jullie wensen weten en helpen.



Denk mee
Het is belangrijk dat je meedenkt over de plannen voor warmte in Selwerd-Zuid en ze helpt
verder vorm te geven. Immers, het is jouw buurt en het gaat over jouw koopwoning! Dat
betekent dat jij als eigenaar van je woning als geen ander weet wat jij belangrijk vindt als het
gaat over het verduurzamen van je woning. Grunneger Power ondersteunt bewoners in dit
traject. Grunneger Power is een energiecoöperatie, die er vóór en dóór bewoners is.

We organiseren twee online informatiebijeenkomsten
1. Help de energietransitie komt eraan. Inhoud: waarom gaan we (nu al) van het aardgas

af, hoe die we dat in Groningen, waarom een warmtenet en het belang van isoleren.
Donderdag 29 april (19:00-20:30 uur)

2. Selwerd-Zuid van het aardgas en op het warmtenet. Inhoud: hoe werkt een warmtenet,
wat betekent het voor mijn wijk, mijn woning en mijn portemonnee?
Woensdag 26 mei (19:00-20:30 uur)

Alles weten en aanmelden voor de bijeenkomsten
Meld je dan aan voor de twee onlinebijeenkomsten. Wij adviseren je beide bijeenkomsten te
volgen. Aanmelden kan via www.sunnyselwerd.nl/selwerd-zuid

Stuur ook de antwoordkaart in
Je kunt je vragen aangeven op de antwoordkaart. Ook kun je je aanmelden voor de
nieuwsbrief en deelnemen in een werkgroep. Zo bepaal je mede de plannen in jouw buurt en
voor jouw woning. Heb je nu al vragen of wensen, stuur dan de bijgevoegde antwoordkaart in
en stuur deze naar ons vóór 10 mei.

Meer informatie?
Meer achtergrond vind je in de bijgesloten flyer. Op www.sunnyselwerd.nl/selwerd-zuid vind je
meer informatie. Je kunt ook mailen naar info@grunnegerpower.nl of bel: 050-8200492.

Een warme groet,

Sunny Selwerd Gemeente Groningen WarmteStad Grunneger Power

http://www.sunnyselwerd.nl/selwerd-zuid
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