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

Gemeente schrijft aan alle bewoners een brief

In een huis aan huis schrijven wijst de gemeente, verwoord door wethouder Inge van der Meer,
op het belang om na te denken over uw bijdrage aan de Energie Transitie en
uw reis naar een lager energie gebruik te beginnen. Om uiteindelijk anders te
voorzien in uw warmtevraag. De brief is een oproep aan de bewoners van
Leimuiden om energie te gaan besparen. De gemeente steunt elke bewoner
met een bij Leimuiden Duurzaam aan te vragen E-bespaarbon.

Een E-bespaarbon is beschikbaar op aanvraag
Voor bewoners is € 70,- beschikbaar voor kleine energiebesparende
activiteiten in uw eigen woning. Denk aan: ledlampen, radiatorfolie,
leiding-isolatie, aanschaf energie zuinige A+++ apparatuur zoals
koelkast, wasmachine, wasdroger, Inductie koken, waterbesparende
douchekop e.d. Vraag uw Buurtbegeleider, bel 0172 50 7176
of schrijf Leimuidenduurzaam@gmail.com.
Zij brengen u de E-bespaarbon, praten u bij over de mogelijkheden.

Woning Isolatie werkt!

Met de firma Maatwerk Isolatie heeft Leimuiden Duurzaam voor
het dorp Leimuiden een scherp aanbod kunnen formuleren om
de bewoners hier serieus over na te laten denken.
Met de extra subsidie tot 31 december is het nu extra voordelig.
Luister en kijk naar de mogelijkheden op:
https://www.youtube.com/watch?v=iDYjwGnzTLA

Bewoners ervaren aan den lijve hun besparing

Aangemoedigd door hun Buurtbegeleider lieten een aantal Meerewijck I bewoners vorig jaar hun huis
na-isoleren. Na een jaar rapporteren deze huiseigenaren enthousiast te zijn over de besparing.
‘Misschien wel een zachte winter’ maar een indrukwekkende besparing.
Spouwmuur en bodem isolatie kosten € 2.478,
subsidie € 635, netto totaal € 1.843.
Teruggave energie (gas en electra) jaarafrekening € 1.526.
De Investering bijna in 1 jaar terugverdiend!
Een andere huiseigenaar meldde: ‘Eindafrekening van de energie gehad.
Substantieel minder gas verbruikt. We krijgen ruim € 900.- terug en het
maandbedrag gaat van € 324.- naar € 269.-. Leve de korrels!!’

Online – bewonersavond, een digitaal Dorpsoverleg

Een gezellig samenkomen voor een bewonersavond is voorlopig niet aan de orde.
Toch zou het goed zijn om elkaar te kunnen beluisteren, te overleggen, samen een plannetje te
maken. Dan nu maar online! Op woensdag 7 oktober om 20.00 uur organiseert Leimuiden
Duurzaam een Zoommeeting voor de bewoners van Leimuiden. Meldt u aan via uw email op
leimuidenduurzaam@gmail.com en u ontvangt de uitleg en toegangscode.
Uitgave september 2020

email: leimuidenduurzaam@gmail.com
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Zoom is een Cloud dienst waarmee je een virtuele bijeenkomst kunt houden.
Alsof je met elkaar aan een grote tafel zit, maar dan via het internet.
We bespreken het gebruik van de E-bespaarbon, uw voordeel van na-isoleren
en wat u mogelijk verdient bij het plaatsen van zonnepanelen.

Verkoopprijs gemiddeld € 6.000 hoger bij beter energielabel
Bij een goed energielabel mag je als koper een lagere energierekening verwachten. De verkoper heeft ook voordeel. De prijs
loopt op bij een beter label.
Bij vergelijkbare woningen is een A-label goed voor een 2 %
hogere waarde t.o.v. niet geisoleerd huis met een C-label.
Bij een woningwaarde van € 297.000,- is dat € 6.000.
Ondanks de verplichting wordt nog niet iedere woning
verkocht met een energielabel.

Elektrisch rijden, oplaadpunten

Als er in 2030 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland rijden,
zijn daarvoor ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig. Volgens de
RVO waren er eind mei in Nederland in totaal 56.000 laadpunten
en 1.308 snellaadpunten. Dat betekent dat er volgend jaar 213
nieuwe laadpunten per werkdag nodig zijn. In 2025 zijn dat er
maar liefst 550. De 30 miljoen euro die de rijksoverheid, provincies
en gemeenten uittrekken voor de aanleg van honderdduizenden
extra laadpalen en laadpleinen komt dus niet ongelegen.

Wie helpt ons nadenken over het E-rijden?
Deel-auto’s om het aantal te verminderen. Lokaal E-vervoer?
Oplaadpunten, waar en hoe voorzien we die van eigen stroom?
Ook op dit gebied wil Leimuiden Duurzaam niet afwachten maar
vooruit denken. Wat is nuttig voor de bewoners van Leimuiden?
Wie wil met ons meedenken over deze onderwerpen van de
toekomst. 2030 is dichtbij! Het onderwerp is fascinerend.

Zelf isolatie regelen moeilijk?
Wij kunnen u helpen. Bel het secretariaat!
Moet uw CV worden vervangen?
Er zijn gasloze, comfortabele oplossingen.
Wij zoeken enthousiaste collega’s! Onderzoek naar Deelauto’s aanpakken.

Een energieopslag specialist, Buurtbegeleiders
Buurtbegeleider spreken? email naar leimuidenduurzaam@gmail.com of bel: 0172 50 7176
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