


29 maart 2023

Informatie-avond

Heel Houten in de zon
Zonne-energie en zonnepanelen



Programma

- Welkom en introductie EnergieRijk Houten – Mick Zwart

- Zonnestroom en zonnepanelen op eigen dak – Ben Sijtsma

- Collectieve zonnedaken Opgewekt Houten – Jaap Kant

- Ervaringsverhaal bewoner – Hendrik Moons

- Selectiecriteria en proces collectieve inkoopactie   

zonnepanelen– Geurt Breukink

- Presentatie leveranciers



 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



EnergieVoorbeeldWoningen

 Zoek de woningen in jouw 
wijk op! 

 Adviesrapporten met 
ervaringsverhalen bewoners

 Inspiratiewoningen

 Warmtetransitiewoningen





 4 april 19:30 uur  - Huis van Houten (Onderdoor)

Hoe financier ik ...isolatie, een warmtepomp of 

zonnepanelen?

Met spreker van Het Nationaal Warmtefonds

Aanmelden 4 april – hoeft niet, maar wel handig -

via de website



Efficiëntere werking ketel en bespaar:

energie, € en CO2

Workshops CV-optimalisatie december

 Maaandag 24 april
 19.30-20.30 uur

 In Energiehuis (in de bibliotheek, Onderdoor)

 Aanmelden via website

Zet ’m op 60 campagne
 www.zetmop60.nl

 simpele instructie: filmpjes voor heel veel

CV-ketels

http://www.zetmop60.nl/


 Heel Houten isoleert door!

 De zin en de onzin van isoleren



Team EnergieAmbassadeurs
denkt met je mee

 Nu in Energiehuis Houten

 Elke vrijdagmiddag: 14.00-17.00 inloop
 Elke zaterdagochtend: 10.15-13.00 op afspraak of 

inloop
 aanmelden online: 

www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe

http://www.energierijkhouten.nl/energiebespaarcafe


EnergieBespaarCoaches

 Huurders (en huiseigenaren) met laag besteedbaar 
inkomen (tot 150% minimum)

 Bezoek van energiebespaarcoach thuis met tips 

 Gratis energiebesparende materialen

 Ken je mensen die hiervoor in aanmerking komen?

 LED-lampen & Lekkers in de Weiden op 14 &15 april

Aanmelden via energierijkhouten.nl/energievooriedereen



Heel Houten Isoleert

 Tot 31 maart 2023

 Vloerisolatie en bodemfolie

 Spouwmuurisolatie

 Zonwering
Aanmelden via

Heel Houten in de zon: start per 1 april



De wijk in:

EnergieRijke teams in 

de Gaarden

de Oorden

de Slagen
de Sloten



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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