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                                                   Nieuwsbrief  7/december 2019. 

Beste  groene buurtgenoot, 

 

Sinds de informatiebijeenkomst op 9 oktober 

is er het nodige gebeurd. Een aantal 

buurtbewoners heeft aangegeven interesse te 

hebben in zonnepanelen en/of advies over 

woningisolatie. Het is allemaal in gang gezet. Het blijkt dat zonnepanelen meer de 

belangstelling hebben dan woningisolatie. AP Solar heeft huisbezoeken gepland en gaat 

daarna tot plaatsing over. We verwachten dat dat in februari/maart 2020 wordt 

afgerond. Ook regio-isolatie heeft huisbezoeken gepland. Daarbij geldt  echter  dat elk 

huis zijn eigen maatregelen nodig zal hebben, dus hoe het vervolg er uit zal zien is nog 

niet duidelijk. 

    

           In de vorige Nieuwsbrief hadden we een link opgenomen waarmee u zich kon 

aanmelden bij AP Solar voor een advies over zonnepanelen en  bij Regio-isolatie voor een 

advies over woning-isolatie. Wij hebben gemerkt dat  sommige aanmeldingen niet zijn 

aangekomen. Dus: heeft u zich online bij (één van) deze bedrijven aangemeld en 

niets vernomen, mail ons dan: hortusenergiek@gmail.com. Wij zullen dan actie 

ondernemen en het contact alsnog tot stand brengen. 

En check voor de zekerheid ook nog even of AP Solar de collectiviteitskorting heeft 

meegnomen in de offerte. Dat is niet overal helemaal goed gegaan. Neem bij twijfel even 

contact met ons op. 

 

 De huidige inschrijvingsronde is gesloten, maar heeft u zich (nog) niet aangemeld en 

inmiddels wel belangstelling, laat ons dat dan weten. Kom naar het Energiecafé of    

  naar hortusenergiek@gmail.com. Bij voldoende belangstelling organiseren we een 

volgende inschrijvingsronde in het nieuwe jaar. 

 
 

Ook voor huurders…………… 
Zo meldden wij in de vorige Nieuwsbrief. Wij gaan graag met woningcorperaties en 

andere verhuurders in gesprek over verduurzaming van hun woningbezit. Daarvoor 

hebben we echter de vragen en wensen van huurders nodig. Tot nog toe ontvingen we 

één reactie op onze oproep, te weinig voor ons om iets te ondernemen. Laat ons weten 

wat je nodig vindt om je energierekening naar beneden te krijgen en wie je verhuurder 

is,   naar hortusenergiek@gmail.com of kom naar het Energiecafé. Allebei mag ook! Bij 

voldoende reacties kunnen wij in actie komen. 

 
 

Warmtescan 
Nu de buitentemperatuur zakt kunnen wij weer aan de slag met het maken van 

warmtescans. Inmiddels hebben 9 buurtbewoners van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt en wachten ongeveer 5 mensen op een bezoekje van ons team. Wij maken 

afspraken zodra het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur 10 à 15 graden is. 

Voor het maken van een warmtescan vragen wij een bijdrage van € 5,--. Zodoende 

kunnen wij kosten die wij maken voor HortusEnergiek dekken. Die kosten zijn tot nog toe 

niet hoog, daarom hebben wij de aanvankelijke bijdrage verlaagd van €10 naar €5. Wie 

al eerder €10 heeft betaald krijgt €5 van ons terug.  

Een warmtescan geeft inzicht wat de plaatsen in huis zijn waar warmte ‘lekt’, en dus 

waar je actie moet ondernemen om warmte beter vast te houden. 

Belangstelling voor een warmtescan?   naar hortusenergiek@gmail.com. 
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Energiecafé 
Zoals gebruikelijk hebben we elke 2e woensdag van de maand ons Energiecafé.  

Agenda: 

- 11 december: we bespreken alle aspecten van LED-verlichting.  

- 11 januari: we besteden aandacht aan het lezen van de energienota.  

 

Uiteraard is er ook altijd aandacht voor onderwerpen die bezoekers ter plekke 

aansnijden. En is er een onderwerp waar je graag een Energiecafé aan zou willen wijden? 

  naar hortusenergiek@gmail.com en we organiseren het. 

Het Energiecafé vindt plaats in de Molleboon, Nieuwe Ebbingestraat 117, van 19.00-

20.30 uur. 

  

Warmteslurpers                                                           
Wij hebben ze nog steeds, met dank aan Buurkracht, de meetapparaatjes 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. 

NB. Uitgeleende apparaten ontvangen wij graag weer terug!  

 

 

Monumenten     
Wie op deze link klikt treft een gids aan voor eigenaren van een gemeentelijk 

monument, met daarin ook aandacht voor verduurzaming. 

              
 

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 en/of laat ze 

kennis maken met onze Nieuwsbrief. Uiteraard kunnen ze zich ook inschrijven voor de 

acties woningisolatie en zonnepanelen. Hoe meer zielen, des te  minder kosten! 

 

Het HortusEnergiekteam, 

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

van Dijk. 

 

 hortusenergiek@gmail.com 

 

 

 
 

NB wist je dat ……… 

………….de aanschaf van b.v. nieuwe TV of koelkast loont? 

Althans, als je huidige apparaat 10 jaar of ouder is. Nieuwe technieken 

maken nieuwe apparaten een stuk zuiniger in gebruik van elektriciteit. Een 

40 cm brede LED-TV kost op jaarbasis qua energieverbruik nog maar €12,- tot €14,-. 
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