
25 januari 2023

Informatieavond



Programma

- Welkom en introductie EnergieRijk Houten – Mick Zwart

- Bewoner aan het woord – Joop Zuur

- Zin en onzin van isoleren – Frans Versteeg

- Subsidies, leningen, aandachtspunten bij aankoop en 

selectiecriteria – Geurt Breukink

- Leveranciers aan het woord – Vloer en spouwmuur

- Einde: rond 21.00 u



 Vóór en dóór bewoners

 80 vrijwilligers met kennis, 

ervaring en enthousiasme

 We informeren, ondersteunen en ontzorgen 

bewoners van Houten met het verduurzamen 

van je woning



Team EnergieAmbassadeurs
denkt met je mee

 Nu in Energiehuis Houten

 Elke vrijdagmiddag 14.00-17.00 u inloop
 Iedere 2e & 4e zaterdag van de maand: 10.15-14.00 

u afspraak of inloop
 aanmelden online: 

www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe

http://www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe


Heel Houten Isoleert

 Tot 31 maart 2023

 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 & in de wijk

Nieuw programma in 2023 in de maak

 Website

 Social media (facebook & instagram)

 Nieuwsbrieven

 Pagina Duurzame Energie in Groentje



EnergieBespaarCoaches

 Huurders (en huiseigenaren) met laag besteedbaar 
inkomen (tot 120% minimum)

 Bezoek van energiebespaarcoach thuis met tips 

 Gratis energiebesparende materialen

 Ken je mensen die hiervoor in aanmerking komen?

Aanmelden via 
energierijkhouten.nl/energievooriedereen



De wijk in:

EnergieRijke teams in 

de Gaarden

de Oorden

de Slagen
de Sloten



 Heel Houten isoleert door!

 De zin en de onzin van isoleren



Meer weten? Mee doen?

EnergieRijk helpt je op weg!

www.energierijkhouten.nl



Presentaties morgen online

www.energierijkhouten.nl/presentaties

Of via dit plaatje op de homepage
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