Bekijk de webversie

Samen naar een
warmtenet in
Kalkoven

Beste {{aanspreekvorm}} {{achternaam}},
Wij heten u van harte welkom als geïnteresseerde deelnemer voor het warmtenet in
Kalkoven. Bij genoeg interesse gaat Kalkoven als eerste wijk in Katwijk over van aardgas
op duurzame warmte uit de Rijn. Als bijdrage in het tegengaan van klimaatverandering.
En belangrijk zodat Kalkoven ook in de toekomst een gezonde en fijne plek blijft om te
wonen. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste informatie nog eens op een rij.

100% van de
aansluitkosten vergoed

Definitief intekenen voor
warmtenet

U heeft aangegeven gebruik te willen
maken van het aanbod voor vroege
deelnemers. Dit betekent dat als het
warmtenet er komt, u 100% van de
aansluitkosten op het warmtenet krijgt
vergoed. Daarmee bespaart u € 8.300
aan gemiddeld geschatte aansluitkosten
per woning. Dit bedrag is inclusief de
aanschaf van een elektrische kookplaat
en pannenset. Een mooie kans om
betaalbaar over te stappen.

Om verzekerd te zijn van uw aanspraak
op 100% vergoeding van de
aansluitkosten, kunt u de komende
maanden definitief intekenen voor het
warmtenet. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging. Dit aanbod voor vroege
deelnemers geldt overigens alleen als het
warmtenet daadwerkelijk wordt
aangelegd. We verwachten dat dit in juli
2022 definitief bekend is.

Voldoende deelnemers nodig
500 woningen kunnen straks gebruikmaken van het warmtenet in Kalkoven. Ruim 100
huishoudens hebben tot nu toe interesse getoond. Dit zijn zowel individuele
woningeigenaren als VvE’s. Ook woningcorporatie Dunavie wil haar huurwoningen
aansluiten op het warmtenet. De aanleg van een warmtenet is haalbaar als ongeveer 200
van de 500 woningen in Kalkoven meedoen. We zijn dus al een goed eind op weg! Met
dit tempo verwachten we vanaf juli 2022 van start te kunnen met de voorbereidingen.
Oplevering van het warmtenet is gepland voor 2028.

Aanbesteding warmteleverancier gestart
De aanbesteding voor het selecteren van een warmteleverancier is deze zomer van start
gegaan. Warmteleveranciers maken een plan hoe zij zo duurzaam, betrouwbaar en
betaalbaar mogelijk warmte willen gaan leveren. Ook geven de warmteleveranciers aan
hoe zij met hun klanten omgaan: hoe snel zij op vragen en klachten zullen reageren, hoe
inspraak voor bewoners is geregeld en hoe storingen worden opgelost. We verwachten
dat in januari 2022 bekend is wie de voorlopige warmteleverancier wordt.

Selectie warmteleverancier: ook u heeft een stem
Dit najaar kunnen bewoners van
Kalkoven meebepalen welke voorwaarden
bij de selectie van een leverancier het
zwaarst wegen: duurzaamheid,
betaalbaarheid, betrouwbaarheid of
klanttevredenheid. U ontvangt in oktober
een uitnodiging om hierover online uw
mening te geven via denkmee.katwijk.nl.

Hoe nu verder?
De komende maanden ontvangt u een
formulier met het definitieve aanbod voor
vroege deelnemers aan het warmtenet.
Het invullen en ondertekenen van dit
formulier geeft u de zekerheid dat u
100% van de gemiddelde geraamde
aansluitkosten op het warmtenet vergoed
krijgt. Begin 2022 is de beoogde
warmteleverancier bekend. Zodra we
voldoende deelnemers hebben (200
woningen) die een aansluiting willen, is
de ontwikkeling van het warmtenet heel
dichtbij en informeren we u verder.

Heeft u nu al vragen?
Kijk op www.hoornesaardgasvrij.nl. Of
stuur een e-mail naar
duurzaamhoornes@katwijk.nl. We kijken
ernaar uit om samen met u de overstap
naar duurzame warmte te maken.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

