
Hoe financier ik mijn duurzame huis?

4 april 2022

online informatie sessie



Naam invullen

Tijdens presentatie en uitleg: 

- iedereen mute, 

- vragen per chat, 

- meteen beantwoord of tijdens vragengedeelte

Presentaties staan morgen op de website

Zoom host – Katrin Larsen- Chat beheren – Mick Zwart



Programma

- Welkom en introductie EnergieRijk Houten – Mick Zwart

- Welke subsidies zijn er 2022 beschikbaar – Katrin Larsen

- Ervaring van een bewoner – Paul Bossenbroek

- Nationaal warmtefonds: Energiebespaarlening – Fiona Hamberg

- Vragen?

- Einde – 21:00 uur



 Vóór en dóór bewoners

 50 vrijwilligers met kennis, ervaring en 

enthousiasme

 We informeren, ondersteunen en ontzorgen 

bewoners van Houten met het verduurzamen 

van hun woning





Maandelijks online bewonersgesprek
 Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn CV en 

radiatoren? 
 Di 10 mei & 31 mei: 19-20 uur
 Aanmelden via website

Zet ’m op 60 campagne
 Doe mee met Urgenda
 Zet je CV-ketel op 60 graden
 Efficiëntere werking ketel en bespaar energie en 

CO2
 www.zetmop60.nl: simpele instructie
filmpjes voor heel veel CV-ketels

http://www.zetmop60.nl/


- Best bewaarde geheim van Houten -

Team EnergieAmbassadeurs

denkt met je mee

Iedere 2e zaterdag van de maand in de bieb

9 april en 14 mei

Online contact voor afspraak 
keukentafelgesprek of vragen



EnergieVoorbeeldWoningen

 Zoek de woningen in jouw 

wijk op! 

 Adviesrapporten

 Ervaringsverhalen



Heel Houten Isoleert
2021-2022 klaar
2022-2023 start najaar 2022

Heel Houten in de zon:
2022: start eind april
Thema-avond zonnepanelen 20 april, live



Wijkacties door buurtbewoners
 Sloten - Gaarden - Slagen 
 Inkoopacties, huiskamerbijeenkomsten, 

informatiemarkt, informatieavonden…
 Wil jij samen met buren aan de slag met je woning?

Energie voor iedereen
 Energiebespaarcoaches voor bewoners                     

met laag inkomen

Informatiebijeenkomsten
 Diverse onderwerpen
 Warmtepompfietstocht



Meer weten? Mee doen?

EnergieRijk helpt je op weg!

www.energierijkhouten.nl


