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Nieuwsbrief Oranjewijk 
De riolering in de Oranjewijk is 60 jaar oud en daarom aan vervanging toe. Dit betekent dat er in 

de wijk grote ingrepen plaatsvinden en onder andere het oude gasnet moet worden verwijderd 

of vervangen. Daarnaast is het zowel Leiderdorps beleid als regionaal en landelijk beleid om in 

2050 energieneutraal te zijn en geen fossiele brandstoffen zoals aardgas te gebruiken. Dit is 

dus het juiste moment om na te denken over een andere warmtevoorziening in de 

Oranjewijk.Wij willen daarom met u samenwerken aan de wijk van de toekomst! De 

inspratiebijeenkomst op 29 september was hiervoor de start.  

  

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Kijk voor alle informatie over het traject 

Oranjewijk op www.leiderdorp.nl/oranjewijk 
  

   

  

   

Projectgebied 
Het projectgebied betreft de gehele Oranjewijk en een gedeelte van het Doeskwartier. Kijk hier 

voor een overzicht van het projectgebied.  
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Werkgroep Oranjewijk 
In het traject Oranjewijk wordt met bewoners samengewerkt om de best mogelijke alternatieven 

in beeld te krijgen. Met de inwoners die aangegeven hebben actief mee te willen doen, is een 

werkgroep opgericht. Samen met deze werkgroep worden de mogelijke alternatieven voor 

aardgas, met bijbehorende kosten, uitgewerkt. Kijk hier voor meer informatie over de 

werkgroep: de deelnemers, de verslagen en hoe u zelf een bijdrage kunt leveren. 
  

   

  

   

Aardgasvrij: wat kunt u zelf al doen?  

  

   

 

 

 

Om uw woning voor te bereiden op aardgasvrij wonen is 

besparen op gasgebruik de eerste stap. Daarbij horen zowel 

kleine maatregelen (zoals radiatorfolie plaatsen, lagere 

temperatuur op de thermostaat) als grotere maatregelen 

(zoals isoleren van de woning en laten plaatsen van goed 

dubbel glas). Klik hier om te zien wat u nu al kunt doen.  

   

  

   

Zet 'm op 70! 
  

   

 

 

 

Op woensdagavond 13 maart organiseert het VanGasLos 

team samen met de initiatiefnemers van de 

warmtecoöperatie uit de Haagse Vruchtenbuurt een speciale 

informatieavond. Tijdens deze avond kunt u inspiratie opdoen 

op basis van één van de leukste acties in Nederland: Zet ‘m 

op 70! 

 

Deze informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis van 

Leiderdorp. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.   

   

  

   

Vragen en antwoorden 

Kijk hier voor een overzicht van vragen en antwoorden. Deze worden regelmatig aangevuld. 

Heeft u zelf een vraag? Stuur uw vraag per mail naar duurzaam@leiderdorp.nl. 
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