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4 miljoen euro rijksbijdrage voor aardgasvrij maken deelgebied Vlissingen 

De gemeente Vlissingen ontvangt een rijksbijdrage van 4 miljoen euro voor het aardgasvrij maken 
van een deel van het Middengebied. Eind vorig jaar is de aanvraag als onderdeel van het 
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ingediend. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening, maakte de toekenning vandaag bekend. Met dit geld is er extra financiële 
steun om ruim 600 koop- en huurwoningen aardgasvrij of aardgasvrij klaar te maken.  

Wethouder Sem Stroosnijder (Wonen en Verduurzamen gebouwen): “Het is belangrijk dat iedereen 
de overstap naar aardgasvrij kan betalen. Met deze forse bijdrage van het Rijk wordt het voor de 
bewoners een stuk aantrekkelijker gemaakt om over te stappen naar een alternatief voor aardgas.” 

Dat beaamt directeur bestuurder Jan Leo van Deemter van samenwerkingspartner l’escaut. “We 
staan voor een grote transitie. De rijksbijdrage is een stimulans om samen met de bewoners de 
eerste stappen richting uitvoering te zetten.”  

Motivatie voor toekenning rijksbijdrage 
Het ministerie is positief over de wijze waarop stakeholders en bewoners al betrokken zijn. Ook 
wordt gewaardeerd dat uit de aanvraag blijkt dat het project in Vlissingen niet alleen inzet op het 
toekomstbestendig maken van de woningen, maar ook aandacht heeft voor de bewoners en de 
leefkwaliteit van de buurt.  

Positieve bijdrage 
De Vlissingse aanvraag leidde tot het verzoek om voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
tijdens een online webinar op 26 april een bijdrage te leveren. Thema van dit webinar is de 
wijkanalyse en -aanpak. De Vlissingse aanpak van het project is daarmee een inspiratiebron voor 
andere deelnemers in het Programma Aardgasvrije Wijken. We werken hier graag aan mee! 

Vlissingen op weg naar aardgasvrij  
In heel Nederland worden, met rijksbijdragen, proefprojecten met aardgasvrije wijken uitgevoerd. De 
Vlissingse aanvraag komt voort uit het compensatiepakket Wind in de zeilen. De gemeente en 
l’escaut werken onder de naam ‘Vlissingen op weg naar aardgasvrij’ samen met de bewoners aan 
toekomstbestendige en energiezuinige woningen.  
Het aanpassen van de woningen beslaat een periode van acht jaar. Naast de positieve gevolgen voor 
de bewoners, levert deze verduurzaming veel kennis en ervaring op die elders in Vlissingen toegepast 
kan worden. Want uiteindelijk komt elke woning in de gemeente Vlissingen een keer aan de beurt. 
Ook met andere gemeenten in Zeeland en daarbuiten zullen de opgedane lessen worden gedeeld. 
 
 

 

Noot voor de redactie: 

Wind in de zeilen 
Het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland 
werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als 
compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit 



   
pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als 
sociaal gebied. ‘Vlissingen op weg naar aardgasvrij’ is een onderdeel van dit pakket. 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 Gemeente Vlissingen    l’escaut 
Justa van Hermon, communicatieadviseur   Anneloes Lockefeer, communicatieadviseur 
Tel. 06 - 58737831      Tel.  06-54908121 
e-mail: jvanhermon@vlissingen.nl   e-mail: a.lockefeer@lescaut.nl 

 

 

Selectiegebied in Vlissingen voor aanvraag Rijksbijdrage WIZ/PAW  

 

Afbeelding: Ruud Rodermond 

Meer weten over Programma Aardgasvrije Wijken en de 64 proeftuinen? Kijk dan op 

aardgasvrijewijken.nl. 
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