'Kom op, bespaar energie èn kosten!'
Nieuwsflits oktober 2009

We hebben nog een paar maanden te gaan met het werven van deelnemers voor onze

weddenschap 'Kom op, bespaar energie èn kosten! Het gaat goed. De aanmeldingen van
potentiële deelnemers nemen gestaag toe, meer dan 50 mensen zitten in de fase van het

energiemaatwerkadvies en de eerste 4 contracten zijn al getekend. Maar... we zijn natuurlijk
pas tevreden met meer dan 50 getekende contracten! Mobiliseer daarom je naaste buren of

andere mensen in de straat. Vraag de wervingsposter aan via info@duurzamewijk.nl en hang
deze duidelijk in het zicht op je raam. Met z'n allen kunnen we de weddenschap winnen en heel
wat energie besparen!

Bij het nemen van structurele energiebesparende maatregelen komt heel wat kijken. Het kost
tijd en soms moeite om te beslissen over wat je precies wilt gaan doen, wanneer, zelf of door
een bedrijf, met welke materialen etc. Daarom organiseren we in het najaar enkele

inloopavonden in ons pand, zodat u op een gemakkelijke manier meer informatie kunt

verzamelen. In deze Nieuwsflits meer informatie over de eerste inloopavond, de diverse
subsidieregelingen, de contracten en nog weer nieuwe data voor maatwerkadviezen.
INLOOPAVOND OP MAANDAG 19 OKTOBER

Maandagavond 19 oktober van 19.30 tot 22.00 uur staat ons pand aan de Hommelseweg 41
open voor iedereen die vragen heeft over de mogelijke energiebesparende maatregelen in de
eigen woning. Deze avond zijn experts op verschillende terreinen aanwezig en kun je bij hen
aan tafel schuiven voor meer informatie of direct antwoord op je vragen.
Deze keer zijn aanwezig:
•

Warmteplan, gespecialiseerd in isolatie en warmte op een duurzame wijze.

•

Gert-Jan Kat, kluskollektief voor uitvoering of advies voor zelfwerkzaamheid.

•

Atama Solar Energy, leverancier van pv zonnepanelen.

•

Gaswacht Gelderland, leverancier van HR-ketels en zonneboilers.

In november en december organiseren we ook nog inloopavonden en workshops isoleren. Meer
informatie daarover in de volgende Nieuwsflits.
SUBSIDIES EN ANDERE REGELINGEN

Op dit moment zijn de volgende subsidies en kortingsmaatregelen van kracht:

•

subsidie maatwerkadvies – Er komt een subsidie op het aanvragen van een

maatwerkadvies, dat meldt welke energiebesparingsmaatregelen huiseigenaren het
beste kunnen nemen. De overheid vergoedt dan 75% van de kosten tot maximaal
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€200,-. Looptijd: 1 juli 2009 tot 31 december 2010, of tot het budget op is. Aanvragen
kan met een aanvraagformulier dat te downloaden is op: http://www.meermetminder.nl/
maatwerk_advies .

•

subsidie op dubbel glas – Woningbezitters krijgen vanaf volgende maand 20%

subsidie als zij dubbel glas aanbrengen. Het gaat om een vergoeding voor het plaatsen
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van minimaal 5 m goedgekeurd isolatieglas (het 13 millimeter dikke HR++ glas) in

woningen van vóór 1995. Startdatum: 1 oktober, met terugwerkende kracht tot 1 juli
2009. Het isolatieglas moet uiterlijk 31 december 2010 geplaatst zijn om in aanmerking
te komen voor de regeling. Aanvragen kan via de glasleverancier of via:
http://www.meermetminder.nl/isolatieglas .

•

BTW verlaging op isolatie – De btw op vloer-, dak- en gevelisolatie van woningen
gaat omlaag van 19% naar 6%. Het gaat dan om het arbeidsloon en (beperkt) om

materialen. Startdatum: 1 juli 2009, einddatum nog onbekend. Meer informatie is te
vinden op: http://www.meermetminder.nl/btw-verlaging_isolatie .

•

subsidie op zonneboilers en warmtepompen – De Subsidieregeling Duurzame
Warmte staat nog steeds open. Deze regeling geeft een deel van het aankoopbedrag
terug van een zonneboiler, warmtepomp of micro-warmtekrachtinstallatie. De SDW

loopt nog tot eind 2011. Kijk op: http://www.senternovem.nl/duurzamewarmte/ voor
meer informatie.

•

gunstige leningen – Er komt een energiebesparingskrediet. Doordat de overheid een
garantie aan banken geeft, kan er een goedkopere lening worden afgesloten voor
bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, woningisolatie en
zuinige cv-ketels. Dit zorgt voor ongeveer 1% minder rente op leningen voor

energiebesparende maatregelen in woningen. Looptijd: 1 juli 2009 tot eind 2011.
Aanbieders zijn op dit moment GreenLoans en Freo EcoLening, zie
http://www.meermetminder.nl/energiebesparings-krediet .
CONTRACTEN

Op dit moment zijn er al 4 huizen waarvoor een contract is getekend. In het contract staat
genoemd welke maatregelen je in je eigen huis gaat nemen om zo ten minste 30% energie te
besparen, dit op basis van het rapport van het maatwerkadvies. Het is belangrijk om het

contract op tijd te tekenen, want daarmee stel je jouw plek bij de eerste 50 deelnemers zeker.
Wanneer wij in de gaten krijgen dat we het aantal van 50 zeker zullen overschrijden, gaan we

de gemeente natuurlijk vragen om ook de andere deelnemers de extra premies te geven. Maar
dat is nu nog niet zeker. Kom daarom zo snel mogelijk een contract ondertekenen wanneer je
daar klaar voor bent!

NIEUWE DATA OPNAMES MAATWERKADVIEZEN
Een energiemaatwerkadvies is verplicht om in aanmerking te komen voor dit project en de

bijbehorende premies. Je kunt via ons loket een afspraak maken met de energie-adviseur van
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de Geas voor een opname voor het maatwerkadvies. De volgende data en tijdstippen staan op
dit moment nog open:

– donderdag 22 oktober, om 11.30 uur en 13.30 uur.
– donderdag 12 november, om 8.30 uur, 10.00 uur en 11.30 uur.
– donderdag 19 november, om 8.30 uur, 10.00 uur en 11.30 uur.
– donderdag 26 november, om 8.30 uur, 10.00 uur en 11.30 uur.

Dit maatwerkadvies kost € 295,- waarvan de overheid dus € 200,- gaat vergoeden (zie boven).
Hiervoor krijg je het huidige EPA-label, adviezen en berekeningen over mogelijke besparingen
met de terugverdientijden.

Je bent natuurlijk vrij om je eigen energie-adviseur in te schakelen. Let op, deze moet wel
gecertificeerd zijn volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500–02.
POSTER AANVRAGEN

Help mee met het werven van nieuwe deelnemers en plak een poster op je raam! De poster
kun je aanvragen via info@duurzamewijk.nl dan zorgen wij dat je er een thuis bezorgd krijgt.
Alvast bedankt!

MEER INFORMATIE
Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt over het project, dan kun je terecht bij Petra

Lettink. Zij is op dinsdag en woensdag overdag en op donderdagmiddag en -avond aanwezig in
het Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling. Het adres is:
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem
T 026 737 0041

E info@duurzamewijk.nl

W www.duurzamewijk.nl
Ons Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling is hèt adres voor:
•

duurzame kantoorartikelen;

•

leuke ansichtkaarten;

•

LED-lampen en spaarlampen;

•

waterbespaarartikelen;

•

inleveren van oud frituurvet/olie (daar wordt biodiesel van gemaakt);

•

tijdschriften.
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