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Samen op weg naar een aardgasvrij Palenstein
In heel Nederland gaan we om verschillende goede redenen stap voor stap van het aardgas
af. Dat betekent dat we straks - in ieder geval vóór 2040 - op een andere manier ons huis
moeten verwarmen en koken. Palenstein is de eerste wijk in Zoetermeer die aardgasvrij
wordt. De gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin, woningcorporaties De Goede
Woning, Vestia en Vidomes werken nu een plan uit hoe we dat doen. Dat doen we graag
samen met u. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft: “Wanneer ga ik van
het gas af?”, “Hoe dan?” en “Wat gaat het mij kosten?”. Hoewel we nog niet alle antwoorden
hebben, praten we u in dit wijkbericht graag bij over de stap naar aardgasvrij.
Green Deal aardgasvrij Palenstein
In maart 2017 ondertekenden de gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin en de
woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de Green Deal Palenstein
aardgasvrij. Met als einddoel dat we gezamenlijk werken naar een aardgasvrij Palenstein in
2040. Een flinke operatie die we niet van vandaag op morgen realiseren, maar waar we wel
al mee aan de slag moeten.
Nog niet op alles een antwoord
Elke woning, flat of huizenblok is anders. Dat maakt dat er geen standaardoplossing is, maar
dat een aanpak op maat nodig is. Per situatie moeten wij onderzoeken wat er nodig is om de
woningen aardgasvrij te maken. We willen graag samen met u antwoorden en oplossingen
vinden op vragen die deze overgang met zich meebrengt. We hebben namelijk nog niet
overal een antwoord op. Toch kunnen keuzes die u vandaag maakt, invloed hebben op de
toekomst. Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe keuken bestellen? Dan is het goed om te
overwegen om voor elektrisch koken te gaan.
We spreken u graag op 22 april of 7 juni!
Om u meer uitleg te geven over aardgasvrij wonen staan we met alle partners zondag 22
april van 12.00 tot 17.00 uur met een stand op het Nicolaasplein. Daar vindt het evenement
DuurSamen plaats van Stichting DuurSamen Zoetermeer. Ook wij staan daar met een
informatiestand en wisselen graag met u van gedachten over hoe we deze uitdaging samen
aangaan.
Daarnaast organiseren we op 7 juni 2018 in het CKC een bewonersbijeenkomst waar we ook
meer vertellen over aardgasvrij wonen. U ontvangt daar nog een aparte uitnodiging voor.
Uiteraard kunt u daar ook al uw vragen stellen.
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u als huurder terecht bij uw woningcorporatie en als
woningeigenaar bij de gemeente Zoetermeer via energieloket@zoetermeer.nl. Meer
informatie over aardgasvrij wonen vindt u op www.palensteinzoetermeer.nl of
www.zoetermeer.nl/aardgasvrij. Op deze laatste website vindt u ook veel gestelde vragen
over aardgasvrij.

