Tijd
Juli 2022

September 2022

Gemeente geeft groen licht
voor aanleg warmtenet

Snelle beslissers ontvangen
vergoeding van de gemeente

Circa 300 huishoudens in Kalkoven
hebben zich aangemeld voor een
aansluiting op het warmtenet.

Huurders die voor 1 maart 2022
akkoord zijn gegaan met een
aansluiting, ontvangen € 500. De
vergoeding voor een elektrische
kookplaat en pannenset komt later,
nadat de woning geschikt is gemaakt
voor elektrisch koken.

Oktober 2022
Gemeente kiest voor nieuwe
aanbestedingsprocedure
Het eerste plan voor de aanleg van een
warmtenet wordt te duur door de hoge
energieprijzen en materiaalkosten. De
gemeente nodigt warmtebedrijven opnieuw
uit om een plan te maken.

November 2022

Maart 2023

Start nieuwe aanbesteding

Gemeente selecteert een
nieuw warmtebedrijf

Warmtebedrijven kunnen opnieuw
een warmteplan indienen.

Eind 2023
De schop gaat
in de grond voor
de aanleg van
de leidingen van
het warmtenet

Het nieuwe warmtebedrijf werkt het
warmteplan verder uit zodat het kan
worden aangelegd.

Zomer 2023
U ontvangt een planning met de aansluitdatum van uw woning op
het warmtenet. Hou hier rekening mee bij het afsluiten of verlengen
van uw gascontract. Zorg dat u uw gascontract niet langer vastlegt
dan tot 2025. Daarna kunt u jaarlijks verlengen tot uw woning
daadwerkelijk een aansluiting krijgt.

Het warmbedrijf komt met
een aanbieding voor het
leveren van warmte
Als u akkoord bent, ondertekent u de
leveringsovereenkomst met het
warmtebedrijf.

2023-2024

2023-2024

2024 – 2028

Dunavie past de elektra aan in de
woning voor elektrisch koken

Huurders van Dunavie in
Kalkoven gaan elektrisch koken

Huurwoningen van Dunavie die
meedoen krijgen een aansluiting

Enkele maanden voordat Dunavie de elektra
aanpast in uw woning, ontvangt u van de
gemeente een vergoeding van € 629 voor de
aanschaf van een elektrische kookplaat en
pannenset.

Zodra de elektra in uw woning is
aangepast, kunt u de elektrische
kookplaat (laten) installeren.
Hierna kookt u op elektriciteit.

Huurwoningen aan de Hoorneslaan
(oneven) en de eengezinswoningen die
meedoen, worden aangesloten op het
warmtenet. U ontvangt een planning
wanneer uw woning aan de beurt is. U
zegt tijdig uw gascontract op.

