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Woensdag 12 september 2012 verzonden de bewoners van de Teuge 151 aangetekende brieven aan de 

Vitens inzake de onredelijk van het feit dat zij al meer dan twee jaar betalen voor aardwarmte die 

inmiddels geruime tijd niet meer door waterbedrijf Vitens geleverd wordt.  

 

De aanleiding voor deze spontane bewoners actie is het uitblijven van de door Stuurgroep de Teuge 

(Gemeente Zutphen en Vitens N.V.) toegezegde aanbod voor de transitie naar een individuele 

energievoorziening voor de bewoners van ecowijk De Teuge. Na twee jaar lang intensief in gesprek te zijn 

geweest met partijen beschikken de bewoners van de Teuge  nog steeds niet over een deugdelijk 

energievoorziening in hun woningen. Nadat het project van de Warmte Koude Oplag de Teuge in 2010 als 

mislukt is betiteld gaan de bewoners al weer richting de derde winter met in het vooruitzicht weer de nodige 

warmtecomfort problemen in de woningen en de daarbij behorende exorbitante hoge energierekeningen. 

 

Voorzitter van Belangenvereniging de Teuge Paul van Eykel: “Het bestuur is enorm verrast door deze 

spontane bewoners actie. Deze onverwachte steun vanuit de bewonersgroep zorgt voor een extra stimulans 

bij de bestuursleden. Hetgeen ik van de initiators van deze actie bergrepen heb is er veel draagvlak voor deze 

actie is vanuit de bewonersgroep, ook veel bewoners die niet lid zijn van de Belangenvereniging hebben aan 

deze actie meegedaan." 

 

De bewoners stellen in de brief dat de Vitens geen duurzame energie meer levert, immers word er al twee jaar 

milieu onvriendelijk diesel gestookt om het water te verwarmen. Ook het ontbreken van de koeloptie die niet 

meer aanwezig sinds het beëindigingen van de Warmte Koude Opslag is voor de bewoners een reden niet 

langer het volledige bedrag aan vastrecht te willen voldoen. Het uitblijven van de snelle oplossing, zoals 

beloofd door de Stuurgroep, wordt als reden opgegeven voor het tijdstip van het verzenden van de brief. 

 

Bewoner en initiator van deze actie Robert van den Breemen: “Toen ik bij diverse buren om mijn heen de 

teleurstelling vernam bij het uitblijven van het aanbod voor de transitie naar een individuele 

energievoorziening en met ze daarover in gesprek ging kwam daarbij ook telkens de onredelijkheid van de 

betaling van het volledige vastrecht aan de orde. Dit bracht mij op het idee deze brief op stellen. Na mijn 

oproep aan bewoners om met deze brief deur aan deur te gaan op de Teuge te melden zich spontaan  

tientallen vrijwilligers. Voor mij een duidelijk teken dat de bewoners het zat zijn met de afwachtende houding 

van de Vitens” 
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