
Beste bewoner,

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw woning onderdeel is van het ‘Programma Aardgasvrije 
Wijken’. Hiervoor vraagt gemeente Vlissingen binnenkort geld aan bij het Rijk. Begin juli ontving u
hierover een brief: ‘Vlissingen op weg naar aardgasvrij’. Het gaat om ongeveer 100 koopwoningen 
(particulier bezit) en ruim 500 huurwoningen van woningcorporatie l’escaut.

We houden u graag op de hoogte via deze nieuwsbrief. Wilt u reageren op de nieuwsbrief of meedoen 
met het project? Stuur een e-mail naar aardgasvrij@vlissingen.nl of aardgasvrij@lescaut.nl. 

Wethouder Sem Stroosnijder: 

“Alle woningen moeten 
aardgasvrij worden, dus ook 
uw woning.” 

Nieuwsbrief Vlissingen op weg naar aardgasvrij   

Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat u deze vragen ook had toen u begin juli onze brief ontving. 
Helaas konden onze activiteiten in de wijk niet doorgaan vanwege de stijging in de coronabesmettin-
gen, maar we hopen alsnog snel met u kennis te maken en met u in gesprek te gaan. Want uw huis 
aardgasvrij maken is niet niks. Dit is niet in 1 dag geregeld en u hoeft dit zeker niet alleen te doen. Door-
dat we als gemeente 4 miljoen euro kunnen aanvragen bij het Rijk en samenwerken met o.a. l’escaut 
kunnen we straks samen met u aan de slag. 

Waarom we dit project starten en hoe we gaan
beginnen, leest u in deze nieuwsbrief. De weg naar 
Vlissingen aardgasvrij begint hier en ik kijk uit naar 
de reis die we met elkaar gaan maken.

Sem Stroosnijder
wethouder gemeente Vlissingen 

Toen ik dit voor het eerst hoorde, had ik natuurlijk 
vragen. Hoe gaan we onze huizen duurzaam
verwarmen? Ga ik in de toekomst elektrisch
koken? En wie gaat dit betalen? 
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Buurtpraat
In elke editie van de nieuwsbrief vindt u de rubriek ‘Buurtpraat’. 
Hierin delen we reacties, vragen of opmerkingen die we heb-
ben gehoord in de buurt. 

Na de eerste brief ontvingen we direct een aantal goede vragen 
en reacties. We zijn heel erg blij met deze reacties. Ook al heb-
ben we nog niet op alle vragen direct een antwoord. De vragen 
en reacties helpen ons om goed te begrijpen wat belangrijk is 
voor u en hoe we u kunnen helpen.

Veelgestelde vragen
Bent u benieuwd op welke vragen we nu al antwoord kunnen 
geven? Neem dan een kijkje op: www.vlissingen.nl/aardgasvrij 
en bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Waarom ‘Vlissingen 
op weg naar aardgasvrij’?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. De uitstoot van 
CO₂ draagt bij aan opwarming van de aarde, en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we 

in Nederland en dus ook in onze gemeente Vlissingen stoppen met het gebruik van aardgas, en 
overstappen op schone energie. Zo blijft Vlissingen een prettige en gezonde stad voor iedereen. Ook 

voor onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe gaan we dit doen?
We kunnen niet zomaar zonder aardgas koken of 
ons huis verwarmen. Heel veel woningen moeten 
de komende jaren aangepast worden. Dit kan 
natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dit 
doen we stap voor stap, samen met onze inwoners. 

Wilt u ook meepraten en 
meedenken? Stuur dan een
 e-mail met uw reactie naar 
aardgasvrij@vlissingen.nl of 
aardgasvrij@lescaut.nl.

!

“Wie gaat een nieuw elektrisch 
fornuis en geschikte pannen voor 
mij kopen?” 

“Kan ik mijn tajine nog gebruiken 
als ik zonder gas moet koken?”“

“
“Er zijn zoveel verschillende huizen 
in de buurt. Hoe gaan jullie dit 
aanpakken?”“

Duurzame energie
Alle woningen en andere gebouwen in Vlissingen 
maken vóór 2050 de overstap van aardgas naar een 
andere manier van verwarmen, koken en douchen. 
We maken alleen nog gebruik van duurzame 
energie.



Aanvraag voor Rijksbijdrage
Voor uw wijk doet gemeente Vlissingen een aan-
vraag voor een Rijksbijdrage, zodat we uw woning 
en ruim 600 andere woningen aardgasvrij-klaar 
kunnen maken voor 2030. Deze aanvraag komt 
voort uit het compensatiepakket Wind in de Zei-
len. Het pakket dient als compensatie voor het niet 
doorgaan van de verhuizing van de marinierskazer-
ne naar Vlissingen. Met de Rijksbijdrage van 4  mil-
joen euro kunnen wij u helpen om de overstap naar 
aardgasvrij te maken.

639 woningen
We doen deze aanvraag voor 639 woningen in het 
Middengebied van Vlissingen. Het is niet per toeval 
dat we deze 639 woningen hebben uitgekozen. 

Om in aanmerking te komen voor de Rijksbijdrage 
moeten er in een gebied minimaal 500 huur- en 
koopwoningen staan. De samenwerking met l’es-
caut is dan ook van groot belang. 

Daarnaast zijn de meeste woningen in het selectie-
gebied heel erg geschikt om te verduurzamen. Het 
zijn vaak woningen die na de oorlog zijn gebouwd 
en waarbij de investeringen om de woning te ver-
duurzamen moeilijk terug te verdienen zijn. Hier-
voor willen we de Rijksbijdrage dus inzetten.

We gaan aan de slag met 639 woningen in het Midden-
gebied. Die kunnen niet allemaal tegelijk aangepast 
worden voor aardgasvrij wonen. 

Bent u huurder? l’escaut maakt een planning voor de 
huurwoningen in het gebied en informeert u als huur-
der hierover.

Bent u woningeigenaar? Dan gaat gemeente Vlissin-
gen vanaf volgend jaar graag met u het gesprek aan 
over een voor u logisch renovatiemoment. Over de 
planning en de gesprekken met u als bewoner infor-
meren we u graag in de volgende nieuwsbrief.

Wanneer is mijn woning aan de beurt?

Inzagemoment aanvraag Rijksbijdrage
Op dit moment werken we nog hard aan de aanvraag 
voor de Rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van 
de woningen in het selectiegebied. Bent u nieuwsgie-
rig naar wat daar in staat? Of heeft u er vragen over? 
Op woensdag 20 oktober heeft u de kans om de voor-
lopige aanvraag in te zien en vragen te stellen. 

Stuur een mail naar aardgasvrij@vlissingen.nl en dan 
bent u tussen 15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur van 
harte welkom op het Stadhuis!

We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Er wordt vaak gesproken over participatie ofwel 
meedoen. Meedoen, meepraten en samenwerken 
met de gemeente. Waarom is dit belangrijk? 

De sleutel tot succes voor een grote klus zoals het 
aardgasvrij-klaar maken van woningen in onze ge-
meente is: samenwerken. Als inwoner is het erg lastig 
om alleen uw woning klaar te maken om van het gas 
af te gaan. Het kost u veel tijd en geld. Door samen te 
werken met de gemeente, l’escaut en de andere be-
woners in de buurt kunnen we elkaar helpen. 

Als gemeente en l’escaut kunnen we u advies geven, 
kennis met u delen en het betaalbaar houden. En door 
samen met u te werken, zorgen we ervoor dat uw 
wensen en behoeften worden gehoord. Zo heeft u zelf 
invloed op wat er gebeurt in uw buurt. 
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“Mijn naam is Michelle Vos. Ik werk sinds 2009 bij gemeente Vlissingen. 
Als wijkcoördinator van Vlissingen ben ik het aanspreekpunt in de wijken 
voor bewonersgroepen en bewonersorganisaties. Samen met bewoners en 
andere organisaties (zoals l’escaut) werken we aan de leefbaarheid in de 
buurt. Dit project is een prachtig voorbeeld om de wijk toekomstbestendig 
te maken. Als eerste aanspreekpunt kunt u bij mij terecht met uw vragen en 
ideeën.” 
Voor vragen aan Michelle kunt u bellen of mailen: 
E-mail: mvos@vlissingen.nl
Tel: (0118) 48 72 51

Michelle Vos, 
gemeente Vlissingen

Natasja Swennen,
l’escaut

“Mijn naam is Natasja Swennen, geboren en getogen in Vlissingen. Bij 
l’escaut werk ik als wijkbeheerder voor het Middengebied. Als wijkbeheer-
der ben ik verantwoordelijk voor leefbare complexen, buurten en wijken 
en ben ik het aanspreekpunt voor klanten. In dit project ben ik het eerste 
aanspreekpunt voor de klanten van l’escaut. Ik werk hierin nauw samen met 
Michelle, de wijkcoördinator van de gemeente.”“
Voor vragen aan Natasja kunt u bellen of mailen: 
E-mail: n.swennen@lescaut.nl
Tel: (0118) 42 23 29

Gemeente Vlissingen en l’escaut werken samen 
met Energiek Zeeland en we geven in oktober 12 
gratis energieadviezen weg.

Interesse in gratis energieadvies?

Bent u, als huurder of eigenaar, benieuwd welke 
energiebesparende maatregelen voor uw woning 
interessant zijn? En kunt u in de periode van maan-
dag 4 oktober t/m woensdag 13 oktober thuis een 
energieadviseur van Energiek Zeeland ontvangen? 

Stuur dan uiterlijk vrijdag 1 oktober a.s. een mailtje 
met uw naam, adres en telefoonnummer naar aard-
gasvrij@vlissingen.nl! U maakt dan kans om een 
gratis energieadvies te ontvangen. Bij de selectie uit 
alle inzendingen wordt rekening gehouden met een 
goede spreiding over de hele wijk.  

• www.vlissingen.nl/aardgasvrij 
• www.lescaut.nl/aardgasvrij 

U kunt uw vragen ook mailen naar
aardgasvrij@vlissingen.nl of aardgasvrij@lescaut.nl.

Meer informatie en contact

Colofon
Vlissingen op weg naar aardgasvrij is een initiatief van de 
gemeente Vlissingen in samenwerking met l’escaut.

Fotografie: Ruud Rodermond en Mechteld Jansen     
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We komen bij u langs
De activiteiten op 17 en 21 juli ‘Energie in de wijk’ 
konden helaas niet doorgaan. Dat vonden wij ontzet-
tend jammer want we wilden heel graag met u ken-
nismaken en uw reactie horen op de brief. 

Daarom zijn in de eerste helft van september de wijk-
coördinatoren de wijk in geweest om met u en uw 
buren in gesprek te gaan. Dat deden zij door samen 
met u een vragenlijst door te nemen. 

U hoefde hiervoor niet thuis te blijven. Er is een kaart-
je in de brievenbus gedaan bij diegenen die we niet 
gesproken hebben met het verzoek of zij de vragen-
lijst wilden invullen op www.vlissingen.nl/aardgasvrij.

Doe mee en meld u aan voor het buurtpanel
U heeft het in deze nieuwsbrief al eerder gelezen; we 
hebben uw hulp als bewoner hard nodig. Meedoen, 
meepraten en meedenken is niet alleen belangrijk 
voor ons, maar ook voor u. U kunt zelf meebepalen 
hoe de toekomst van uw wijk eruit ziet. Meedoen is 
heel eenvoudig: meld uzelf aan voor het buurtpanel! 
Dat betekent dat we met u en andere bewoners bij 
elkaar komen om te praten over uw wijk en hoe we 
deze aardgasvrij-klaar gaan maken.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar aard-
gasvrij@vlissingen.nl of neem contact op met Mi-
chelle Vos, wijkcoördinator gemeente Vlissingen of 
Natasja Swennen, wijkbeheerder van l’escaut. 


