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 voor bewoners door bewoners
Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, maar niet direct en zonder veel kosten en met meer comfort.
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Langzamerhand mogen we ons weer wat meer bewegen en elkaar ontmoeten. Thuiswerken dat is 
het nieuwe gewoon, minder openbaar vervoer, meer lokaal kopen ontwikkelt zich snel. Sommige 
werkzaamheden komen niet meer terug. Gelukkig wordt omscholing gesteund. Er is nu al voldoende 
ander werk in nieuwe vakgebieden. Werken en gelijkertijd het klimaat verbeteren; het kan samen!

In de Tegenlichtuitzending van 10 mei belichten Joyeeta Gupta, 
Bas Eickhout, Tom Rivett en Marjan Minnesma klimaat-
verandering in tijden van corona. Voor veel mensen een 
uitzending die positief is en hoop geeft.

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/duurzaam-nu-of-nooit.html

Conform het concept  Omgevingsvisie Kaag en Braassem

   Vóór 2025 ……. 
   • Een gemiddelde besparing van ongeveer 15% van het 
      totale energieverbruik (gas en elektriciteit) in een 
      gemiddelde woning, een gemiddeld huishouden dus.
   • Minimaal gemiddeld 6 zonnepanelen op iedere woning 
      voor energie produktie.

Heeft u een hoge energierekening? Vergelijk van uw rekening met buren in dezelfde situatie geeft u 
inzicht. Doe een check met behulp van het Hoomdossier (gratis). Ook landelijk vergelijk geeft u een 
aanwijzing. Te hoog, dan moet er wat te besparen zijn!
Kleine veranderingen in uw normale energie gebruik kunt u zelfstandig opsporen. Lees het verhaal 
over fabels over het isoleren. Bekijk voor uw type woning de mogelijkheden voor verduurzaming.
Kijk naar onze Informatieberichten op www.leimuidenduurzaam.nl/energiebesparing.htm

Als bewoner eigenaar van een woning beschikt u over een dak. 

Dit is de tijd om er zonnepanelen op te monteren. 
Onderzoek uw mogelijkheden. Gebruik de 21 % BTW 
teruggave van de Overheid. Gezamenlijk met buren 
inkopen blijft voordeliger. Kijk op: 

www.leimuidenduurzaam.nl/zonnepanelen.htm

Nooit meer zoals het was.

Tegenlicht: Duurzaam nu of nooit.

Wat wil de gemeente bereiken m.b.v. van de bewoners?

Welke besparingen kunt u bereiken

Uitgave juni 2020 email: leimuidenduurzaam@gmail.com

Zelf energie produceren?
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 Hoe zorgen we ervoor dat de lusten en de lasten van de Energie Transitie 
 eerlijk verdeeld worden over de hele lokale samenleving zodat ook inwoners met 
 weinig financiële middelen kunnen meeprofiteren van de opbrengst? 
 Geld is goedkoop te lenen. Vraag ernaar bij uw Buurtbegeleider. 
 Binnenkort kunnen meedoen aan een coöperatief zonneproject willen we ook 
 mogelijk gaan maken. Een zonneaandeel van 1 cent per Kwh tot het maximum 
 van het eigen verbruik zou mogelijk moeten zijn.

“Mensen zijn meer thuis en hebben tijd om hun huis te verbeteren,” aldus Rolf Heynen, directeur van 
Dutch New Energy Research. “Nu veel vakanties niet door gaan, merken installateurs dat consumenten hun 
vakantiegeld inzetten om zonnepanelen aan te schaffen. Dat zorgt immers voor een directe kostenbesparing.”

U wordt uitgenodigd om lid te worden van de 
Leimuiden Duurzaam Coöperatie u.a.. 
Het jaarabonnement bedraagt € 24,- of € 2,- p/mnd inclusief BTW. 
Start ingang lidmaatschap na ontvangst betaling bijdrage .

Wat krijg je ervoor:
Informatie via de website, een Nieuwsbrief, gratis gebruik Hoomdossier, steuntje van Buurtbegeleider in de 
individuele reis Energie Transitie, deelname mogelijk aan groepsinkopen als bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, 
etc., deelname mogelijk aan gezamenlijke projecten zoals Het Spant zonnedak met rendement van 4-6 % en 
het recht om te kunnen meebeslissen over bestemming opbrengsten van een project. 
Een lidmaatschap voor 36 maanden (3 jaar) geeft recht op een gratis infrarood inspectie van de eigen woning 
door Buurtbegeleider met warmtecamera van Leimuiden Duurzaam

Leimuiden Duurzaam wil u graag ondersteunen in uw aanpak: 
voer een gesprek met een Buurtbegeleider, gebruik het gratis 
Hoomdossier, kijk op onze website www.leimuidenduurzaam.nl
voor details. Niet veel duurder, wel meer comfort.

http://decooperatievesamenleving.nl/speelveld.html
of    https://youtu.be/6rfqKrBAR90

Jeroen            Trix                Paul               Frank            Wim               Bertie             Michiel

Leimuiden Duurzaam werft leden

Steuntje in de rug nodig?

Een andere werkelijkheid

Duurzame energie voor iedereen


