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Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, maar niet direct en zonder veel kosten en met meer comfort.

Energie Transitie even niet op de eerste plaats
Wereldwijd worden vele activiteiten stopgezet opdat mensen niet te dicht
op elkaar samenkomen. Het Covid-19 virus houdt ons op afstand.
Zo zijn onze huisbezoeken, met enthousiasme gestart, voorlopig uitgesteld.
Mocht u gedwongen thuis zijn denk dan zelf vast na over de gevolgen van
de Energie Transitie voor u. Weet u bv wat uw huidige energie verbruik is?
Heeft u al eens met uw buurtbewoners gesproken over energiebesparingen?
Wellicht al nagedacht over aanvullende isolatie maatregelen?
Gebruik bv onze informatieberichten op http://www.leimuidenduurzaam.nl/energiebesparing.htm

1 bewoner

Soort woning
Nieuw klein appartement
Oud klein appartement
Oude kleine woning
Oude middelgrote woning

(hoek, tussen, 2 onder 1 kap)
(hoek, tussen, 2 onder 1 kap)

Gas
670
870
1.160
1.380

m3
m3
m3
m3

Stroom
1.640 kWh
1.580 kWh
1.730 kWh
2.050 kWh

2/meer bewoners

Gemiddeld gas- en stroomverbruik per jaar per soort woning en aantal bewoners

Oud klein appartement
Oude kleine woning
(hoek, tussen, 2 onder 1 kap)
Oude middelgrote woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap)
Nieuwe middelgrote woning (hoek, tussen, 2 onder 1 kap)
Oude grote woning
(hoek, tussen, 2 onder 1 kap)
Oude grote vrijstaande woning

1.090
1.330
1.510
1.170
2.100
2.620

m3
m3
m3
m3
m3
m3

2.280
2.860
3.290
3.340
3.950
4.490

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Oude woning: gebouwd vóór 1992. Nieuwe woning: gebouwd vanaf 1992.
Klein: tot 100 m2, middelgroot 100 tot 150 m2, groot vanaf 150 m2.
Bron: CBS. Alleen woningen met een gasaansluiting. Gasverbruik is temperatuur gecorrigeerd.

Nu zelfonderzoek met het Hoomdossier
Gebruik van het gratis Hoomdossier is ook een hulpmiddel wat u nu kunt
gebruiken. Het thuiswerken koppelt velen u al meer aan de computer.
We schreven een kleine handleiding om het gebruik van het Hoomdossier
te promoten. http://www.leimuidenduurzaam.nl/mogelijkheden.htm
De adviezen zijn voor u en van u. Het invullen genereerd adviezen die u
makkelijk aan het denken zetten over mogelijkheden.
Het is niet noodzakelijk om het hele programma in een keer te doorlopen.
Stap voor stap over meerdere sessies is onze aanbeveling.
Laat ons weten of u ondersteuning nodig heeft.
Onze buurtbegeleiders kunnen u op afstand terzijde staan.
Uitgave april 2020

email: leimuidenduurzaam@gmail.com
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Derde dorpsbijeenkomst uitgesteld
Eigenlijk staat een derde dorpsbijeenkomst nog op onze werklijst.
Het verbod op samenkomsten zal ook deze activiteit vertragen.
Graag praten wij met u allen verder over wat als vervanging van uw
Cv-ketel aan de orde is? Dit is het moment om u af te vragen hoe
u uw warmtevraag op een andere manier vorm kunt geven.
Op onze website vindt u verwijzingen naar mogelijkheden.
http://www.leimuidenduurzaam.nl/van%20het%20gas%20af.htm

Op ons werkprogramma staat ook het onderwerp:
Eigen elektriciteit productie.
We willen u wegwijs maken op het terrein van een eigen
productie met zonnepanelen. Kan ik er iets mee verdienen?
Wat is de aanschafprijs? Kan ik geld lenen? Is mijn dak
geschikt? Heeft u zelf geen mogelijkheid voor zonnepanelen
dan kunt u wellicht meedoen met een gezamenlijk initiatief
zoals in voorbereiding op Het Spant.

‘Waarom een coöperatie
Een coöperatie is een juridische eenheid en eigenlijk een
vorm van een bedrijf. De coöperatie zelf wordt gevormd door
leden of een vergadering van leden. Leden van de
Leimuiden Duurzaam Coöperatief U.A. kunnen in principe
alle bewoners van Leimuiden worden.
De Leimuiden Duurzaam coöperatie heeft ten doel te
voorzien in de ‘stoffelijke behoeften’ van haar leden.
Hieronder valt:
Het stimuleren van duurzame, lokaal
opgewekte energie in ons dorp;
het mogelijk zelf produceren ervan;
het bevorderen en/of realiseren van
energiebesparing en het bevorderen van
de sociale samenhang in het dorp in het
algemeen en specifiek het samenwerken
van leden onderling.
De zelf gekozen en ingevulde vorm van
een coöperatie maakt het de gemeente
en andere instituties gemakkelijker
(financiële) steun te verlenen.
Gemeente Kaag en Braassem vergoedde
daartoe ons de gemaakte kosten.

