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Een mooi vooruitzicht
Beste lezer,
In het gemeentenieuws van woensdag 29 september vindt u
een speciale bijlage over de RREW-subsidie: Regeling
Reductie Energiegebruik Woningen. Wat houdt dat in? U kunt
hier meer over lezen in deze editie van de nieuwsbrief
Duurzaam Ambacht.
Is uw woning ouder dan 20 jaar? Dan is het extra belangrijk
om uw woning de komende jaren in stapjes energiezuinig te
gaan maken. Nederland wil stoppen met aardgas. De gemeente helpt u graag een
handje, zodat we samen kunnen werken aan de overstap naar duurzame
energiebronnen om woningen te verwarmen.
Energie besparen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor uw portemonnee.
Dankzij de RREW-subsidie van de Rijksoverheid, kunnen wij als gemeente u helpen om
energie te besparen. Samen met het Regionaal Energieloket organiseren we tot juli
2022 diverse aantrekkelijke bespaaracties voor huurders en/of woningeigenaren.
Door middel van deze nieuwbrief willen wij u ruim van tevoren informeren over alle
georganiseerde acties die tot juli 2022 plaats gaan vinden. Zo kunt u zich alvast inlezen
en voorbereiden. Als we samen aanpakken, werken we samen aan een duurzamer
Ambacht.
Veel leesplezier,
Wethouder duurzaamheid
Ralph Lafleur

“Verlaag de drempel tot verduurzaming”
Siebe Tijssen, 30 jaar, zet zich al ruim een half jaar in
als projectmanager energietransitie bij het Regionaal
Energieloket.
Oerwoud van maatregelen
Siebe legt uit: “Het Regionaal Energieloket is opgericht
in 2014 en focust zich op mensen die wel duurzame
energie willen gebruiken, maar zich geen raad weten in
een oerwoud van maatregelen, subsidies en
technieken. Daarom proberen we zo veel mogelijk
bewoners te informeren en adviseren. Door goede en
onafhankelijke informatie te verstrekken hopen we een
bijdrage te leveren in de overstap naar duurzame energiebronnen.”
De drempel verlagen
“Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft recent een RREW-subsidie aangevraagd bij de
overheid en ook toegekend gekregen. Dit stelt de gemeente in staat om, in
samenwerking met Regionaal Energieloket, een aantal mooie acties te organiseren die
inwoners helpen om energie te besparen. Persoonlijk hoop ik dat we na afloop van deze
actieperiode een groot aantal bewoners uit Ambacht hebben kunnen informeren,
adviseren en activeren. Om dat te bereiken is het vooral belangrijk de drempel om te
verduurzamen zo laag mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan zijn cadeaubonnen die
besteed kunnen worden aan kleine energiebesparende maatregelen.”
Laat u informeren
Tenslotte geeft Siebe nog een tip: “Schrijf u in voor een van de webinars die voor u als
bewoner relevant zijn, uzelf goed laten informeren kan immers nooit kwaad! Deelname
aan een webinar is natuurlijk geheel vrijblijvend, u kunt daarna in alle rust bepalen of
u daadwerkelijk geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een van de acties die
georganiseerd worden.”
Meer informatie over de georganiseerde acties en de webinars vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.

Buurtactie Kruiswiel
Vanaf 1 oktober
Na de succesvolle actie in Krommeweg-Zuid komt er nu een
buurtactie in Kruiswiel. Wist u dat Kruiswiel waarschijnlijk de
eerste wijk in de gemeente is die de overstap kan maken naar duurzame energie?
Dat komt door de gunstige ligging vlakbij het warmtenet (stadsverwarming) in De
Volgerlanden.
In Kruiswiel staan verschillende woningtypen. Het doel is om voor de meest
voorkomende woningtypes één bestaande koopwoning te onderzoeken. Dit worden de
'voorbeeldwoningen'. De energieadviseur van het Regionaal Energieloket schrijft
hiervoor een advies met de slimste stappen om energie te besparen. Deze rapporten
zijn interessant voor iedereen met een vergelijkbare woning. Begin november geeft de
energieadviseur uitgebreid toelichting in een webinar.
Voor wie en wanneer?
Rond 1 oktober krijgen alle woningeigenaren van Kruiswiel een informatiebrief over
deze buurtactie.

Cadeaubonnen voor huurders en minima
Vanaf eind oktober
Na een vergelijkbare cadeaubonnenactie vorig jaar voor alle
woningeigenaren zijn nu de huurders aan de beurt. Ook
woningeigenaren met een smalle beurs kunnen meedoen.
Om u op weg te helpen met energie besparen, biedt de gemeente u een cadeaubon aan
die u kunt gebruiken voor energiebesparende producten. U kunt de cadeaubon
verzilveren in één van de deelnemende webshops of winkels bij u in de buurt. Meer
informatie volgt eind oktober.
Let op: er zijn 1.572 cadeaubonnen beschikbaar maar… op= op!

Tip: doe de gratis huisscan
Kent u het digitale energieloket van de gemeente al? Hier vindt u informatie en tips
over energie besparen, duurzaam wonen, acties en subsidies. U kunt hier ook de gratis
online Huisscan doen. Hiermee ziet u in een paar minuten hoe u honderden euro's per
jaar kunt besparen op uw energierekening.
Huisscan
U kunt de informatie en het stappenplan met indicatie van de kosten en besparingen
direct bewaren. Dat is handig als u wilt besparen op uw energierekening, maar niet
goed weet waar te beginnen en of u de investering wel terugverdient.
Wilt u meer weten?
Neem dan gerust contact op. Het team van het energieloket zit voor u klaar van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, via telefoonnummer 088 525
4110 (lokaal tarief) en via e-mail vragen@regionaalenergieloket.nl

Gratis huisscan

Collectieve inkoopacties
December 2021 tot juli 2022
Door een aankoop te bundelen is vaak een scherpere prijs mogelijk. Bovendien is
het makkelijk: u hoeft zelf geen offertes aan te vragen. Alles wordt voor u geregeld.
Technische specialisten van het Regionaal Energieloket kiezen op basis van prijs,
kwaliteit en ervaring de beste installateur(s) uit de regio voor deze collectieve
acties.

> Isolatie & glas, zonnepanelen
Voor wie en wanneer?
Alle woningeigenaren in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen meedoen. In
november en december is de isolatie- & glasactie. In de eerste helft van
2022 volgt de zonnepanelenactie.

> Witgoed
Voor wie en wanneer?
Alle huurders kunnen begin 2022 meedoen aan de witgoedactie. Door uw
oude koelkast, vriezer of wasmachine te vervangen door een nieuwe
energiezuinige variant bespaart u snel energie en geld!
>Zonnepanelen
Voor wie en wanneer?
Alle huurders kunnen in 2022 meedoen aan de zonnepanelenactie. Door
het plaatsen van zonnepanelen kunt u uw eigen stroom opwekken en veel geld besparen
op uw energierekening!

Laat u inspireren door de buren
Veel mensen willen energie besparen in huis, maar
waar begint u? Verhalen en tips van huiseigenaren met
ervaring helpen bij het maken van een goed plan.
Uw ervaring delen
Via het onafhankelijke platform van de Duurzame Huizen
Route delen huiseigenaren hun ervaringen met het
verduurzamen van hun woning. Deze verhalen helpen
andere inwoners die ook aan de slag wil gaan met duurzaam wonen. Via de
website kunt u contact opnemen met één van de huiseigenaren om eens te bellen, of
via de mail een vraag te stellen.
Open huis
Naast de verhalen op de website, stellen honderden huiseigenaren elk najaar hun
woning open voor bezoekers. Zo kunnen geïnteresseerden de duurzame maatregelen in
de praktijk ervaren. Dit jaar zullen de open huizen dagen plaatsvinden op 30 oktober en
6 november. Heeft u zelf ervaring opgedaan met het toepassen van duurzame
maatregelen zoals isolatie, zonnecollectoren of bijvoorbeeld een warmtepomp?Deel uw
kennis en ervaringen door uw woning aan te melden als voorbeeldwoning via
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Overige acties
Acties voor VvE's

Energiebesparen in uw huurwoning?

In de eerste helft van 2022 zijn twee
acties speciaal voor alle VvE's:

Er komen twee webinars en een
informatiepakket met slimme
energiebespaartips voor huurwoningen
speciaal voor huurders. Het eerste
webinar vindt nog eind dit jaar plaats,
het tweede webinar komt in 2022

> Webinar energiebesparing met je VvE
> Project Zon op VvE’s

Hulp van een energiecoach?
Wilt u energie besparen in uw huis? Wat is dan de eerste stap? En wat levert het
meeste op? De gecertificeerde energiecoaches van Drechtse Stromen helpen u graag
bij het besparen op energie en het verhogen van het comfort in uw woning.
De energiecoach bespreekt stapsgewijs met u uw woning, Na het gesprek heeft u een
helder beeld èn een stappenplan hoe u energie en geld kunt besparen. Maak snel een
afspraak via www.drechtsestromen.net.
Drechtse Stromen vraagt een kleine bijdrage van 30 euro voor een adviesgesprek. Dit is
inclusief het maken van foto's met een infraroodcamera.
Voor wie en wanneer:
Voor alle inwoners gedurende de actieperiode en daarbuiten.

Zelf energiecoach worden?
Wilt u anderen helpen energie te
besparen? Er zijn 50 gratis
trainingsplekken beschikbaar voor
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht die
energiecoach willen worden bij Drechtse
Stromen. U kunt zich aanmelden via
www.regionaalenergieloket.nl/hendrikido-ambacht/energiecoach

Zeg het voort!
Leest u deze nieuwsbrief graag? Vertel uw buren,
vrienden en familie er ook over. We breiden ons
duurzame netwerk namelijk graag uit! Deze nieuwsbrief
is er om elkaar te inspireren.
Wij delen dan ook graag verhalen van Ambachters die
zich inzetten op het gebied van duurzaamheid. Bent u of
kent u een duurzame doener? En wilt u uw verhaal
delen? Stuur een mail naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Duurzaam Ambacht
Gemeente Hendrik-IdoAmbacht
Weteringsingel 1

Nieuws of tips?
Hebt u nieuws of tips voor de
redactie? Mail ze alstublieft:
duurzaam@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl/duurzaam
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u duurzaam@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

