
1 november 2022
Informatieavond

Hoe plan en financier ik mijn duurzame huis?



Programma

- Welkom en introductie EnergieRijk Houten – Mick Zwart

- Hoe maak ik een energieplan voor mijn huis? –

Roelof Boersma en Jessica Veen

- Subsidies en energiebespaarlening – Katrin Larsen

- Einde rond 21.15 u met informatietafels



Presentaties morgen online

www.energierijkhouten.nl/presentaties

Of via dit plaatje op de homepage



 Vóór en dóór bewoners

 70 vrijwilligers met kennis, 

ervaring en enthousiasme

 We informeren, ondersteunen en ontzorgen 

bewoners van Houten met het verduurzamen 

van hun woning



Team EnergieAmbassadeurs

denkt met je mee

ZATERDAG 12 & 26 november 2022

 Vanaf 1 november in Energiehuis Houten

 2e & 4e zaterdag van de maand: 10.15-14.00 uur

 aanmelden online: www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe

 elke vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur inloop



Efficiëntere werking ketel en bespaar energie, 
euro’s en CO2

Workshops CV-optimalisatie november

 5 november Energiehuis 10.15-11.15 uur

 15 november Online 19.00-20.00 uur

Zet ’m op 60 campagne

 www.zetmop60.nl: simpele instructie

filmpjes voor heel veel CV-ketels

http://www.zetmop60.nl/


Heel Houten Isoleert

 Tot 31 december 2022

 Vloerisolatie en bodemfolie

 Spouwmuurisolatie

 Zonwering
Aanmelden via

Heel Houten in de zon: Voorjaar 2023



EnergieVoorbeeldWoningen

 Zoek de woningen in jouw 
wijk op! 

 Adviesrapporten met 
ervaringsverhalen bewoners

 Inspiratiewoningen

 Warmtetransitiewoningen





Houten breed

 23 november – Warmtepompen – 19.00-22.00 u

 7 december – Heel Houten Isoleert – 19.00-22.00 u

EnergieRijke wijken & teams

 De Sloten, De Slagen, De Oorden, De Gaarden

 Regelmatig activiteiten



De Gaarden
10 november 2022 –

19:30 uur
Energieplan-

bewonersavond 





Donderdag 3 november – 19.00-21.00 uur

Energiemarkt voor bewoners

met Houtense bedrijven

Kramen & korte workshops

Locatie: gemeentehuis



Max en Keet redden de wereld

op 20 november in Theater aan de Slinger

Voor kinderen met hun (groot)ouders



Meer weten? Mee doen?

EnergieRijk helpt je op weg!

www.energierijkhouten.nl


