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Beste  groene buurtgenoot, 

 

Het is een tijdje stil geweest van onze kant, 

maar dat betekent niet dat we ook stil hebben 

gezeten. Het tegendeel is waar! 

 

 

Zoals in Kop d’r Veur al te lezen was,  organiseren wij een  
 

INFORMATIEAVOND 

over woningisolatie en zonnepanelen 

voor woninghuurders en huiseigenaren 

op 

9 oktober 

(aanvang 19:30 uur; inloop vanaf 19:00 uur) 

Plaats: Ebbingepoort, Noorderbinnensingel 2 

Programma  

1.  Welkom 

2.  Informatie over woningisolatie algemeen (wat er allemaal mogelijk is) door    

isolatiebedrijf 

3.  Informatie over het persoonlijke isolatieadvies 

4.  Informatie over subsidiemogelijkheden  

  

PAUZE 

 

 

5.  Ervaringen collectieve inkoop zonnepanelen in het Ebbingekwartier 

6.  Informatie over het persoonlijke zonnepanelenadvies 

7.  Plannen voor de toekomst: 

   -  wat kunnen we doen als er geen zonnepanelen op je dak kunnen? 

   -  hoe kunnen huurders werken aan verduurzaming van hun woning? 

8.  Inschrijving voor persoonlijk isolatieadvies en /of voor zonnepanelenadvies 

 

Koffie en thee zijn gratis. 
 

Toelichting: 
 

Woningisolatie 
 Onze buurt is een wijk met veel verschillende woningen, type en bouwjaar. Om te 

komen tot een buurtaanpak isolatie specifiek voor deze wijk is er geen eensluidend 

isolatieadvies af te geven.  Wij willen  inspelen op de individuele wensen van bewoners 

om te komen tot een individueel isolatieplan. Per woning kan worden onderzocht wat 

de benodigde isolatie maatregelen moeten zijn om richting energieneutraal te kunnen 

gaan. Een plan per woning waar eenieder zelf beslist over hoe, wat en wanneer 

en zelf de regie over de kosten houdt.  Het idee is  een gratis isolatieplan per woning 

bij het afnemen van minimaal één isolatie-maatregel. Als je geen maatregel(en) uitvoert 

dan betaal je wel voor het isolatieplan1. Het voordeel van het gezamenlijk uitvoeren van 

isolatie maatregelen in de buurt is naast een korting op de efficiëntie van de uitvoering 

vooral gericht op de kwaliteit van de uitvoering. 

 

                                                           
1 We zijn nog met aanbieders in onderhandeling over dit idee en over kosten en voordelen. Op 9 oktober 
kunnen we pas vertellen of een advies iets kost als je geen maatregel uitvoert, en zo ja, hoeveel. 
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We  hebben diverse  leveranciers  uitgenodigd om informatie over mogelijkheden en 

opbrengsten te geven en een offerte op te stellen voor  kosten van  uitvoering van 

isolatiemaatregelen. De offertes laten wij deze maand beoordelen door een 

onafhankelijk, en hiervoor gecertificeerde, adviseur. Het bedrijf met de beste offerte 

nodigen we uit om op 9 oktober een presentatie te geven. 

 

Voor de huurwoningen in onze buurt willen we de vraag naar maatregelen bundelen en 

een actieve rol spelen in het benaderen van de verhuurders. 

 
 

Zonnepanelen 
Onze eerste ronde van collectieve aanschaf van zonnepanelen is achter de rug, 17 

huishoudens in het Ebbingekwartier hebben gebruik gemaakt van het aanbod. We geven 

op 9 oktober informatie over de aanpak en onze ervaringen met de aanbieder en de 

installatie. Ook de aanbieder zal aanwezig zijn om mogelijke vragen te beantwoorden. 

Ook bij het buurtaanbod zonnepanelen willen we inspelen op de individuele wensen van 

bewoners om te komen tot een goed advies of liever gezegd zonnepanelenplan voor 

iedere woning. Per woning kan worden onderzocht wat de geschiktste plek is voor het 

plaatsen en installeren van de zonnepanelen. Een plan per woning waar eenieder 

zelf beslist  over hoe, wat en wanneer,  zelf de regie houdt over de kosten en 

weet  wat de opbrengst zal zijn. Het aanbod is een gratis zonneplan per woning. Als 

je binnen dit buurtaanbod (nog) geen zonnepanelen afneemt dan betaal je  wel  voor het 

advies2. Het voordeel van het gezamenlijk uitvoeren van zonnepanelen op eigen dak is 

naast een korting op de efficiency van de uitvoering vooral gericht op de kwaliteit van de 

uitvoering. 

  

We zullen op deze avond ook aandacht besteden aan de diverse subsidiemogelijkheden. 

 

De avond zal worden afgesloten met de mogelijkheid voor iedere buurtbewoner zich in te 

schrijven voor een isolatie advies en/of zonnepanelenadvies. 

 

Interesse?  

Meld je dan vóór 5 oktober via hortusenergiek@gmail.com of via de buurkracht-app (zie 

onder). 

 

Buurkracht 
Bij de voorbereiding van de avond hebben wij ondersteuning gekregen van 

Buurkracht. Zij leveren ons o.a. door ons opgestelde folders, posters en reclameborden 

om de avond onder de aandacht van zoveel mogelijk buurtbewoners te brengen. Wil je 

meer weten over Buurkracht? Bekijk de website www.buurkracht.nl.  

Buurkracht heeft ook een app ontwikkeld waarin buurtgenoten hun activiteiten aan 

elkaar kenbaar kunnen maken. Kan handig zijn, zo kun je je onder meer via die app met 

één druk op de knop aanmelden voor een aangekondigde activiteit. De app is te 

downloaden via de Appstore (voor Iphone) en via Google Play (voor Android). Onze 

informatie-avond zal ook op deze app verschijnen.  

 

Festival van de Geest 

Het Festival van de Geest staat dit jaar in het teken van ‘Groen Doen’. Het 

programma is breder dan wat wij met HortusEnergiek beogen, maar natuurlijk ontbreken 

wij niet op de Kunst- en cultuurmarkt. Wij staan er met een kraam, te midden van de 

andere kramen.  Je kunt ons hier vinden op zaterdag 14 september tussen 10.00 en 

17.00 uur. Kom gerust langs en maak kennis met ons. Leuk en gezellig, en misschien 

kunnen we je nog wat wijzer maken, of omgekeerd…………….. 

                                                           
2
 Zie voetnoot 1 

mailto:hortusenergiek@gmail.com
http://www.buurkracht.nl/
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Energiecafé 
Na een zomerse rust van het Energiecafé hervatten wij dit op 11 september. Zoals 

gebruikelijk zijn wij er voor het uitwisselen van ervaringen, vragen en adviezen. Deze 

keer willen wij het Energiecafé ook gebruiken voor de voorbereiding van de avond op 9 

oktober. We hebben b.v. mensen nodig die willen helpen met verspreiden van folders, 

en/of die posters op willen hangen achter hun raam. We hebben 11 september de 

materialen bij ons, we hopen dat er genoeg mensen zijn die willen helpen met de 

verspreiding. Wil je wel helpen, maar kun je op 11 september niet komen? Laat het ons 
weten (  hortusenergiek@gmail.com) dan bezorgen we je een pakketje thuis. 

Het Energiecafé zal tot eind van het jaar plaats vinden in de Molleboon, Nieuwe 

Ebbingestraat 117. Wat de locatie in 2020 wordt weten we nu nog niet. 

De data in 2019: 

11 september, 13 november en 11 december. Oftewel: elke 2e woensdag van de maand. 

Op de 2e woensdag in oktober hebben we, in plaats van het Energiecafé, de informatie- 

avond in de Ebbingepoort. 

 

Warmteslurpers 
 Wij hebben nog steeds, met dank aan Buurkracht, meetapparaatjes tijdelijk in ons 

bezit die meten hoeveel energie je apparaten in huis gebruiken. Ze zijn gratis te leen. 
Interesse? Laat het ons weten (  hortusenergiek@gmail.com) en je kunt een apparaatje 
komen ophalen. 
 

                            

Zeg het voort………… 
 Iedereen is op elk moment welkom om aan te sluiten bij HortusEnergiek. Vertel 

dus je buurtgenoten van dit initiatief, neem ze mee naar het Energiecafé, de informatie-

avond en/of laat ze kennis maken met onze Nieuwsbrief.  

 

De voorbereiders, 

Marianne Goorhuis, Stieneke van Heerikhuizen , Kees de Ridder, Sierk Ybema en Mark 

van Dijk. 
 

 hortusenergiek@gmail.com 
 

 

 

 

 

  
NB. Wist je  dat ……………. 
 …….. we per douchebeurt gemiddeld 8 minuten onder de douche              
staan? Door slechts 3 minuten korter te douchen bespaar je 30 liter warm 
water per douchebeurt (zonder spaardouche). Dus: water- en gasbesparing. 
Als je dan ook nog minder vaak een douche neemt schiet het echt goed op!  
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