
20 april 2022
Informatieavond



Heel Houten in de zon - informatieavond

Programma
- Welkom en introductie EnergieRijk Houten – Mick Zwart

- Zonnepanelen op eigen dak, wat komt er bij kijken – Ardy 

Notenboom

- Een ervaringsdeskundige – Hendrik Moons

- Selectiecriteria – Geurt Breukink

- Leverancier aan het woord – Rens Costa

- Zonnepanelen op een collectief dak – Jaap Kant

- 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 je woning

EnergieRijk Houten



� Klimaatverandering > 100% duurzame energie

� Houten energie-neutraal & aardgasvrij in 2040

Energie- & warmtetransitie Houten

� Energie besparen ⇩ > ISOLEREN

� Energie opwekken ⇧ > ZONNEPANELEN

� Anders verwarmen

Waarom en hoe?



Team EnergieAmbassadeurs 
denkt met je mee

� 2e zaterdag van de maand 10.15 - 14 uur
� Bibliotheek Onderdoor – aanmelden online

ZATERDAG 14 mei 2022

� Keukentafelgesprekken – aanmelden online 24/7

EnergieBespaarCafé



 EnergieVoorbeeldWoningen

� Zoek de woningen in jouw 
wijk op! 

� Adviesrapporten met 
ervaringsverhalen bewoners

� Inspiratiewoningen



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

CV-optimalisatie

http://www.zetmop60.nl/


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 activiteiten



Collectieve Inkoopacties
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



Meer activiteiten



Meer weten? Mee doen?

EnergieRijk helpt je op weg!

www.EnergieRijkHouten.nl


