
PRAAT MEE!

Beste bewoners van de Ranonkellaan,

Gemeente Ede en Woonstede willen onderzoeken of de Ranonkellaan betaalbaar aardgasvrij gemaakt kan
worden. Dat betekent dat de woningen goed geïsoleerd moeten worden en geschikt om van het aardgas af
te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren kunnen ervoor kiezen mee te doen met het onderhoud en de
verduurzaming van de woningen. De werkzaamheden om de woningen te isoleren starten naar
verwachting in de eerste helft van 2023. Dan vindt ook het geplande onderhoud van de huurwoningen
plaats. 
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VERSLAG ADVIESGROEP
19 april was de eerste bijeenkomst van de adviesgroep. De
eerste bijeenkomst was een kennismaking. We hebben
gesproken over de plannen voor de Ranonkellaan en over
de wensen en zorgen van de leden van de adviesgroep.
De meeste leden van de adviesgroep zijn positief over de
plannen voor verduurzaming. Zij vinden het positief als het
energieverbruik omlaag gaat en de woningen makkelijker
warm worden. (vervolg op de achterkant)

Kopers en huurders van de Ranonkellaan kunnen
meedenken over dit project in een adviesgroep. Hieronder
lees je het verslag van de eerste bijeenkomst van de
adviesgroep Ranonkellaan.

De volgende bijeenkomst van de adviesgroep is: 
17 mei om 19.30 uur in Buurthuis De Kolk (Schaapsweg).
Alle bewoners zijn weer welkom, ook als je de vorige keer
niet aanwezig was. 

PAGINA|WWW. VAL L E I ENERG I E . N L/RANONKEL 01

 
AARDGASVRIJ-READY



PRAAT MEE!

Verslag bijeenkomst adviesgroep 19 april (vervolg)

Voor de meeste leden van de adviesgroep is 'van het aardgas af' geen groot probleem. Er zijn nog wel veel
vragen over de andere mogelijkheden, zoals het warmtenet of warmtepompen. Als extra wensen vragen
de huurders onder andere aandacht voor het stucwerk in de woningen en ventilatie in de woonkamer.
Woningeigenaren willen onder andere graag meer informatie over verwachte besparingen, beschikbare
financiële regelingen en hoe het werkt binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Een aantal bewoners maakt zich vooral zorgen dat het niet lukt of lang duurt om de woningen
energieneutraal te krijgen. Andere zorgen zijn de mogelijke kosten, de monopoliepositie van het
warmtebedrijf en de keuzevrijheid voor huurders. Uiteraard wordt met al deze wensen en zorgen rekening
gehouden bij het verder uitwerken van de plannen.

Voor meer informatie kijk op: valleienergie.nl/ranonkel of neem contact op:
anouk@valleienergie.nl / 06-54793697
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ENERGIECOACH
Huur je een huis en wil je besparen op je energierekening?
Bestel dan alvast de Energiebox. Je krijgt een doos met
energiebesparende producten en een adviesrapport met
persoonlijke bespaartips. Met de producten en de tips kun
je meteen aan de slag om je huis comfortabeler en
energiezuiniger te maken. Dat scheelt op jaarbasis al snel
ruim 100 euro!

Kijk voor een afspraak met de energiecoach op ede-
natuurlijk.nl/hulp-nodig of bel via (0318) 255 092

Dinsdagavond 17 mei is de tweede bijeenkomst van de
adviesgroep verduurzaming Ranonkellaan. We gaan dan
samen met gemeente Ede praten over de mogelijke
alternatieven voor aardgas. 

Alle bewoners van de Ranonkellaan zijn welkom: 
17 mei om 19.30 uur in Buurthuis De Kolk (Schaapsweg). 
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