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IN SAMENWERKING MET 

 

 

Het is nu of… niet 
 
Al 120 woningeigenaren zijn klant geworden van WOW. Daarmee 
zitten we nu op 43 procent. Een fantastisch aantal mensen wil 
de overstap maken. Maar het is nog niet genoeg. Voor degenen 
die nog geen keuze hebben gemaakt: vergeet de deadline van 15 
juli niet, meld je meteen aan. 
 
Om het warmtenet door te laten gaan moet minimaal 75% van de 
huishoudens in de Benedenbuurt meedoen. Hebben zich op 15 
juli niet voldoende klanten aangemeld, dan komt er geen 
warmtenet en zal dat er de aankomende jaren ook niet komen.  
 
Geen warmtenet betekent dat ieder van ons een eigen oplossing 
moet kiezen en betalen, want van het gas af gaan we sowieso.  
 
Vandaar dat we je oproepen: wacht niet langer. Ga meteen naar 
www.warmtebedrijfwow.nl/klant-worden en meld je aan! 
 

IN DIT NUMMER 

Informatiemarkt voor 
huurders succesvol 
De markt van de 
Woningstichting werd 
druk bezocht. 

Diedenweg klaar voor 
volgende stap 
Stap 2 is het aanmelden 
als klant bij het 
warmtebedrijf 

Steeds meer 
vlaggetjes in de wijk 
Wil je ook zo’n vlag? 
Laat het ons weten! 
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Succesvolle informatiemarkt huurders 

De informatiemarkt voor de huurders van de Woningstichting was een 
succes! De opkomst was groot en de bewoners hebben veel informatie 
kunnen ophalen bij de stands.  

Warmtebedrijf WOW was aanwezig om het verhaal van de installatie te 
vertellen. Bij de stands van de Woningstichting werd het financiële 
plaatje uitgelegd en welke extra maatregelen er genomen kunnen 
worden om de woning nog duurzamer te maken. 
 
Hoe verder? Alle bewoners hebben inmiddels de brochure met het 
verbeterplan ontvangen. Bewoners die niet op de informatiemarkt 
aanwezig waren hebben de brochure in de brievenbus ontvangen. 
 
Met alle huurders wordt een persoonlijk gesprek ingepland zodat we 
samen de brochure kunnen doornemen en vragen kunnen 
beantwoorden. Ben je nog niet gebeld voor een afspraak? Neem gerust 
vast zelf contact op met Nelleke van Dieren, bewonersbegeleider. Met 
vragen kunt je haar ook bellen: 06 420 76 301. 
 
 

Bewoners Diedenweg geven groen licht 
voor aanleg leidingnet
Goed nieuws! De bewoners van de appartementen aan de Diedenweg 
gaven 14 juni groen licht om het warmtenet aan te leggen. Bijna 
iedereen stemde voor. Daarmee gaven de bewoners een duidelijk 
signaal af dat ze verder willen met het warmtenet.  
 
De bewoners moesten een besluit nemen over twee vragen: ga je 
akkoord om het ondergrondse leidingnet in de tuin en de leidingen 
over de gevels aan te leggen? En ga je akkoord om subsidie aan te 
vragen voor de aanleg van het warmtenet? De uitslag was in allebei de 
gevallen: ja! 
 
Er werd per portiek gestemd. Elke portiek heeft namelijk zijn eigen 
Vereniging van Eigenaren (VvE). In totaal zijn er 18 VvE’s. Dit was de 
uitslag: 
- Ga je akkoord om het ondergrondse leidingnet in de tuin en de 
leidingen over de gevels aan te leggen? 17 VvE’s gingen unaniem 
akkoord. Bij 1 VvE stemde 1 huishouden tegen. 
- Ga je akkoord om subsidie aan te vragen voor de aanleg van het 
warmtenet? 16 VvE’s gingen unaniem akkoord. Bij 1 VvE stemde 1 
huishouden tegen en bij een andere VvE onthield 1 huishouden zich van 
stemming. 
 
 

Volgende stap voor bewoners Diedenweg: 
aanmelden als klant
Voor bewoners aan de Diedenweg is het belangrijk dat zij nu ook de 
volgende stap zetten en zich aanmelden als klant via 
www.warmtebedrijfwow.nl/klant-worden  
 

 

 
 

“De cv-ketel heb ik sinds ik 
hier woon op 50 graden staan 

om te testen of het 
warmtenet mijn huis wel 

goed warm kan stoken. Ik 
was bang dat het niet warm 
genoeg zou worden, maar 
zelfs met 50 graden is het 

nog steeds comfortabel. Dat 
gaf mij moed.“ 

 
Hans Roelofsen (Diedenweg) 

 
Lees verder: 

warmtebedrijfwow.nl/nieuws 
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Een positief antwoord op het stemformulier van 14 juni jl. is niet 
voldoende om klant te worden. Het is nodig dat een echt contract 
wordt afgesloten. Net zoals een contract met de huidige 
energieleverancier. 
 
Sinds 14 juni zien we al veel contracten van de Diedenweg 
binnenkomen en de verwachtingen zijn goed: tijdens de peiling op 14 
juni werd ook gevraagd wie klant wil worden. 82% van de bewoners zei 
dat ze zich als klant wilden gaan aanmelden. Daar zijn we heel blij mee! 
Inmiddels hebben 31 van de 108 bewoners dat gedaan. 
 

Waarom moet ik voor 15 juli beslissen? 
15 juli is het moment waarop we moeten weten hoeveel huishoudens 
meedoen met het warmtenet. We kunnen het warmtenet namelijk 
alleen aanleggen als ten minste 75% meedoet. Als minder dan 75% van 
de huishoudens meedoet, is het niet rendabel om het warmtenet aan 
te leggen. 
 
Het warmtenet leggen we aan op het moment waarop de gemeente 
ook de riolering vervangt. Dat maakt de aanleg stukken goedkoper. De 
gemeente start in september met de aanbesteding van de 
rioolvervanging. Het warmtenet kan alleen tegelijkertijd met de 
rioolvervanging worden aanbesteed en uitgevoerd als we uiterlijk 15 
juli 2022 weten of er genoeg woningen worden aangesloten. 
 
 

Maakt de afleverset lawaai? 
Deze vraag krijgen we regelmatig. Misschien heb je weleens gehoord 
dat mensen last hebben van het geluid van een warmtepomp. Dat kan 
kloppen, maar het gaat in dat geval om het geluid van de warmtepomp. 
En onze warmtepomp komt op de opweklocatie aan de Dolderstraat 88 
te staan, niet bij je thuis. 
 
Het enige apparaat dat bij je thuis komt, is de afleverset en die maakt 
nauwelijks geluid. Alleen de pomp in de afleverset kan geluid maken, 
maar ook je huidige cv-ketel heeft zo’n pomp. Als je nu geen 
geluidsoverlast hebt van je cv-installatie, dan zul je die ook niet hebben 
van de afleverset. 
 
 

Die buis over mijn gevel, moet dat? 
Krijg je de afleverset boven, dan komt er een buis over je gevel. Die is 
niet dikker dan een regenpijp en is donkergrijs van kleur. Wil je niet dat 
de buis er komt, dan is het mogelijk om de afleverset beneden te 
plaatsen.  
 
Het team van WOW kan hierover met je meedenken. Het kan wel leiden 
tot extra kosten. Wil je hier meer over weten, bel of mail dan met het 
WOW-team: 0317-228014, info@warmtebedrijfwow.nl   
 
 

 

 
 
 

“Onze energievoorziening 
moet natuurlijk gewoon 

anders. We weten dat we met 
onze welvaart het klimaat 

veranderen. Voor mijn werk 
kom ik veel in Afrika, waar 

landbouw enorm afhankelijk 
is van de hoeveelheid regen 

die valt. Daar zorgt de 
klimaatverandering voor de 

zwaarste klappen.” 
 

Barbara van Koppen  
op de foto rechts, naast Barbera Oranje 

 
Lees verder: 

warmtebedrijfwow.nl/nieuws 

Foutmelding? 
 

Soms doet de techniek niet wat je wilt. 
 

Ben je vastgelopen bij het invullen van de 
contractmodule? Bel ons dan even:  

0317 228014, of mail naar 
info@warmtebedrijfwow.nl  
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Wethouder  
Anne Janssen 
Anne Janssen is wethouder Wijken 
van de Toekomst bij gemeente 
Wageningen. Zij is al van begin af 
aan betrokken bij het initiatief. 
 
"Het maakt me trots dat zoveel bewoners van de Benedenbuurt de 
overstap naar het warmtenet willen maken. Een warmtenet is immers 
voor veel bewoners een nieuwe techniek, dat maakt het ook spannend.  
 
Tegelijkertijd: er ligt een goed doordacht voorstel. Door over te 
stappen verwarm je je huis in een keer duurzaam en zonder dat je daar 
zelf veel voor moet uitzoeken." 
 
 
 
 
 

     
 

     

Ja, houd mij op de hoogte 
 
Ontvang je nog geen mails van ons? En wil je niets missen? Stuur dan een mail naar warmtenet.ow@gmail.com. 
We nemen je dan op in ons mailbestand.  

 
Ja, ik wil mee kunnen beslissen dus meld me aan als lid 
 
Coöperatie WOW is een van de drie partners die samen warmtebedrijf WOW vormen. Als lid van de coöperatie kun je 
meepraten en meebeslissen over zaken die met de warmtevoorziening in jouw wijk te maken hebben. Of je nu 
voorstander bent, kritisch of bezorgd bent, nu is het moment om je stem te laten horen. Meld je aan op onze website. 

 
 

“Ik vind de overstap op het 
warmtenet niet veel gedoe. 
Er komt alleen een leiding 

langs mijn zijgevel naar boven 
en op de zolderetage het huis 
in. Dat is allemaal heel simpel. 

Als je je op tijd hebt 
ingeschreven als klant, dan 
wordt het ook nog allemaal 

vergoed.“ 
 

Marga Jansen 
 

Lees verder: 
warmtebedrijfwow.nl/nieuws 

Vlaggetjes in de wijk! 
Ze staan op steeds meer plekken: de 
oranjerode WOW-vlaggetjes. Wil je er ook 
een in je tuin? Stuur dan een mailtje naar 
info@warmtebedrijfwow.nl  
 

mailto:warmtenet.ow@gmail.com
https://cooperatiewow.nl/lid-worden/

