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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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We mogen weer van alles maar toch zijn er veranderingen. Meer thuis! Je krijgt een beter zicht op 
je eigen woonwijk. Je ontmoet je buren meer. Vakanties worden uitgesteld… of vinden dichterbij 
plaats. Er is daardoor nogal wat gespaard de afgelopen maanden. Verbeteringen aan het eigen huis 
zijn misschien nu mogelijk. En een aantal subsidies is uitgebreid en geven daardoor ongekende 
mogelijkheden.

Onze Buurtbegeleiders kunnen u helpen energie te besparen 
en daarna wellicht andere vormen van warmte opwekking tot 
stand te brengen. Voor Leimuiden kunnen we een voordelig 
aanbod doen voor isolatie. Met elkaar voor elkaar, zijn er 
besparingen te vinden. Meer comfort en minder vaste kosten. 
Vraag naar het Maatwerk aanvraag-offerte formulier van ons. 

Heb je een beetje plek op je dak, enigszins zuid-oost gericht, 
dan zijn zonnepanelen nu een goede aanschaf. Besparing van 
gemiddeld zo’n 15 % op de energierekening is mogelijk. 
Wordt uw eigen stroom leverancier!
Kijk wat het u ongeveer kost op: 
www.leimuidenduurzaam.nl/eigen%20stroom

Mensen met kleinere daken die misschien ook in een ongunstige zonrichting liggen, zijn vaak minder 
goed af. Maar als de saldering minder wordt, zijn er andere manieren om te verdienen met de eigen 
panelen. Elke kilowattuur direct gebruik van je eigen stroom, levert immers 22 cent op omdat er geen 
stroom afgenomen wordt. Door de wasmachine of vaatwasser overdag aan te zetten, eventueel met 
een slimme tijdschakelaar, wordt de zelf opgewekte stroom direct gebruikt en daarmee het externe  
stroomverbruik geminimaliseerd.

Buurt aanpak Energie Besparing: 
collectief isoleren nu uiterst voordelig

Eigen stroom, voor bewoners en bedrijven
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Toch altijd een voordeel
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De provincie Zuid-Holland wil zonnepanelen op alle (grote) daken en stelt voor de nu nog ongebruikte 
grote daken de komende 3,5 jaar 4 miljoen euro subsidie beschikbaar. Te denken valt aan gebouwen 
op bedrijventerreinen en woonblokken van corporaties etc.. Om het dak geschikt te maken is er een 
subsidie tussen € 2.500,- en € 5.000,- mogelijk. Daarnaast is er voor energie coöperaties subsidie 
bij de aanleg van de zonnedaken via participatie van dorpsbewoners.

Het voorstel van GroenLinks om de verzegeling en weghaalkosten te 
reduceren met 50% is 24 juni geaccepteerd door de Tweede Kamer. 
Doorgaans liggen de kosten nu rond de € 700,- tot € 800,-.

Het nieuwe energielabel zal gemiddeld € 190,- gaan kosten. Dat is 25 keer 
zo duur als het huidige label. Er moet volgend jaar een energie deskundige 
langskomen om het label te bepalen. Wel duurder, niet beter. Beter dit jaar nog doen!

Als afgiftesysteem voor een warmtepomp wordt meestal gekozen voor 
vloerverwarming. Het is een comfortabel systeem en je ziet er niets van. 
Dat geldt ook voor een lagetemperatuur-convector (LT) in een ondiepe put. 
Onder een grote raampartij heeft zo’n systeem ook nog andere voordelen.

Zelf isolatie regelen te moeilijk?  Wij kunnen u helpen. Bel het secretariaat!
Moet uw CV worden vervangen?  Er zijn gasloze, comfortabele oplossingen. 
Hoomdossier moeilijk invullen?   Vraag uw Buurtbegeleider om hulp!  Bel 0172 50 71 76
Wij zoeken enthousiaste collega’s!   * Onderzoek naar Deelauto’s aanpakken.
  * Een energieopslag specialist.
  * Buurtbegeleiders

Wilt u een Buurtbegeleider spreken? Email naar leimuidenduurzaam@gmail.com of bel: 0172 50 7176
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Kosten gasafsluiting worden gehalveerd

Geen vloerverwarming mogelijk?

Energielabel per 1 januari kostbaar


