
 

SLIEDRECHT OOST 
Wij gaan aan het werk aan uw woning zodat u straks woont in een fijn  en energiezuinig thuis! 
 

Van 2023 tot en met 2025 gaat Tablis Wonen 217 eengezinswoningen 
verduurzamen en aansluiten op het warmtenet Sliedrecht. Een van die woningen is 
uw thuis. Wij willen u graag op de hoogte houden van dit project en wat u kunt 
verwachten. Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief. Een nieuwsbrief vol belangrijke 
informatie én een uitnodiging voor een bewonersinformatieavond.    

Het plan 
Aansluiten op warmtenet 

Het plan is om uw woning aan te sluiten op het 

warmtenet. Om dit te kunnen, is HVC in Sliedrecht 

hard bezig om warmteleidingen in de grond aan te 

brengen. Als wij zover zijn, dan gaat een van de 

leidingen uw woning in naar de locatie van de 

afleverset. Dat is de installatie die nodig is om het 

warme water vanuit het warmtenet naar de 

binneninstallatie te brengen.  

 

De afleverset plaatsen we op een andere plek dan 

de combiketel. Hierdoor kunnen we de 

werkzaamheden met zo min mogelijk overlast 

voorbereiden. Na het vervangen van enkele 

radiatoren en de aansluiting op het warmtenet 

wordt de combiketel en de gasaansluiting 

verwijderd. De woning is dan gasloos. 

 

Elektrisch koken 

Vanaf dat moment wordt uw woning gasloos 

verwarmd en krijgt u heet tapwater via het 

warmtenet. Ook gaat u elektrisch koken. Als 

compensatie van de overstap van op gas naar  

 

elektrisch koken krijgt u een elektrisch kooktoestel 

met bijbehorende pannenset.  

 

Comfortabel verwarmen 

Om uw woning comfortabel te kunnen verwarmen 

moet ook de schil goed geïsoleerd worden. De 

schil van uw woning zijn de muren, ramen en 

deuren, het dak en de vloer die grenzen aan de 

buitenlucht of de grond. Wat hiervoor exact nodig 

is gaan we samen met een aannemer nog bepalen.  

Huurprijs 
Het plan heeft geen invloed op uw huurprijs.  

Planning 
Op dit moment is het nog niet precies bekend 

wanneer we uw woning gaan uitwerken en 

aanpakken. Wel weten we dat we met alle 217 

eengezinswoningen voor maart 2025 klaar willen 

zijn.  

Aannemer 
Op dit moment zijn we bezig om een aannemer te 

selecteren met wie wij dit plan gaan uitvoeren. We 
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verwachten dat in januari 2023 hier meer over 

bekend is. 

Huurderspanel 
Bent u geïnteresseerd in wat er in de woningen 

gaat gebeuren? En wilt u daarover graag kritisch 

nadenken en meepraten? Dan bent u de persoon 

die we zoeken voor het huurderspanel.   

 

Meldt u zich aan voor het huurderspanel Sliedrecht 

Oost. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar 

sliedrechtoost@tabliswonen.nl.  

 

De leden van de Huurdersorganisatie SliM Wonen 

nemen ook deel in het huurderspanel. Het panel  

heeft een adviserende rol in de ontwikkeling van 

het hele plan. Na 11 januari 2023 selecteren we uit 

de aanmeldingen maximaal twee personen per 

woongebouw voor deelname aan het 

huurderspanel. Als meer mensen zich aanmelden 

voor het panel, maken wij een selectie op basis van 

woonduur.  

Informatieavond 
Wij gaan een informatieavond organiseren. Tijdens 

deze avond vertellen wij u nog meer over de 

plannen, het warmtenet en de planning. Natuurlijk 

kunt u ook uw vragen stellen. Ook HVC is 

aanwezig tijdens deze informatieavond. 

 

Wanneer  : woensdag 11  januari 2023 

Tijd  : Inloop  18:30 uur 

: Start   19:00 uur  

: Einde   20:30 uur 

Locatie  : Aula Griendencollege 

: Prof. Kamerlingh Onneslaan 109,  

  3362 VE Sliedrecht 

Vragen 
Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen door een 

mail te sturen naar sliedrechtoost@tabliswonen.nl. 

Wij nemen de antwoorden mee in de presentatie 

tijdens de informatieavond.  
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Aanmelding Huurderspanel Sliedrecht Oost  
 

Naam    : ……………………………………………. 

Adres    : …………………………………………….  

Postcode/Plaats  : …………………………………………….  

Telefoon   : …………………………………………….  

Mobiel    : ……………………………………………. 

E-mailadres   : …………………………………………….  

U woont er sinds   : …………………………………………….

 

 

 

U kunt uw aanmeldingsformulier in de brievenbus doen van het kantoor van Tablis Wonen,  

Zuiderzeestraat 210, 3363 CZ Sliedrecht.  Of u stuurt een mail naar sliedrechtoost@tabliswonen.nl. 
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