
9 december 2020 20.00-21.30 uur

informatiesessie 

en vragenuurtje over de 

vier inkoopacties in de Sloten

i.s.m.



Online spelregels & programma:

- Naam invullen

- Tijdens presentatie en uitleg: iedereen mute, 

vragen per chat, meteen beantwoord of tijdens 

vragengedeelte

- Daarna vragen: hand opsteken, om de beurt 

vraag stellen

- Sessie wordt opgenomen, iemand bezwaar, dan 

kan je je beeld uitzetten



Programma:

- Introductie EnergieRijk Houten 

- Introductie EnergieRijk Sloten team

- Toelichting bij de vier acties

- Toelichting bij selectiecriteria leveranciers

- Introductie leveranciers

- Vragen

- Einde



 Vóór en dóór bewoners

 Doel: inwoners van gemeente Houten 

informeren en ondersteunen

met verduurzamen van woningen

 Bewustwording en actie > maatregelen 



Warmtescan

CV-optimalisatie
Zet ’m op 60

EnergieBespaarCafé
telefonisch in ieder geval op 12 en 19 december

ook voor inhoudelijke vragen over jullie huizen en deze 
acties

 EnergieVoorbeeldWoningen
 Wijkacties



 40 woningen

 Minimaal 10-20 vergelijkbare woningen

 2 per wijk

 Voornamelijk oudere wijken

 Adviesrapport 
 Op basis van bouwtekeningen

 Ervaringsverhalen toevoegen

EnergieVoorbeeldWoningen



Wijken op weg helpen

 Met lokale bewoners

 Gestart in de Sloten met niet 

1, 2 of 3 maar 4 inkoopacties op maat!

voor bewoners door bewoners – dichtbij –

vraag het je buren of doe het samen –

laagdrempelig



Voorstellen EnergieRijke Sloten team



4 acties voor huizen in de Sloten

- Glas

- Gevelpanelen

- Bodemfolie

- Kruipruimteluik – toelichting asbestonderzoek





Selectiecriteria leveranciers

 Bodemfolie en glas: goede prijs, gecertificeerd, 

aangesloten bij branchevereniging, garantie, eerder mee 

samengewerkt, lokaal

 Gevelpanelen: lokaal, goede referenties, goede prijs

 Kruipruimteluik: lokale bouwmarkt, goede samenwerking



Introductie leveranciers

Bodemfolie: Taha Appak – Ikwilmijnvloerisoleren.nl Houten

HR glas: Harry van Moorsel – RM Glas Nieuwegein

Gevelpanelen: Tim Kools – Kools Bouw & Onderhoud Houten

Kruipruimteluik: Praxis Houten



Vragen voor 

- de leveranciers?

- team Sloten?

- energieambassadeur Hans van Dijk?

✋



Meer weten?

energierijkhouten.nl/energierijke-sloten/

Aanmelden via speciale aanmeldpagina

Jouw Huis Slimmer

jouwhuisslimmer.nl/desloten/

https://energierijkhouten.nl/energierijke-sloten/
https://jouwhuisslimmer.nl/desloten/


EnergieBespaarCafé

10.00-12.00 telefonisch

06-20395506

EnergieVoorbeeldWoningen

Zeeltsloot 18 en Snoeksloot 80

energierijkhouten.nl/projecten/energievoorbeeldwoningen




