Bekijk de webversie

Algemene
Nieuwsbrief
April 2021

Beste lezer,
Terwijl de lente aanbreekt, blijven we je informeren over mogelijkheden voor energiebesparing, opwek
van zonnestroom en verwarmen zonder aardgas. Dat alles om bij te dragen aan beperking van de
klimaatverandering. We zullen er nog hard aan moeten trekken om de opwarming van de aarde onder
de 2 of liever nog onder de 1,5 graden te houden.

ZONPROJECT DE RAAD: SCHRIJF JE IN!
Help je mee het nieuwe zonneproject van Vrijstad Energie te
realiseren? We hebben nog 20 (vrijblijvende)
voorinschrijvingen nodig voor het aanvragen van een
provinciale subsidie voor dit project bij boerderij de Raad.
Het is een ambitieus project van 3.000 zonnepanelen, deels
op schuurdaken, deels op een weiland. Voor het weiland
worden innovatieve, rechtopstaande panelen gebruikt, zodat
de grond ook voor het vee gebruikt kan worden. Dubbel
gebruik dus!
Deze voorinschrijving verplicht nog tot niets, maar is essentieel voor het aanvragen van de
subsidie.
Dus: wacht niet langer, en vink direct aan voor hoeveel participaties je wilt inschrijven!
Of lees eerst meer informatie op de website.

7 APRIL: WEBINAR SNEL EN EENVOUDIG BESPAREN
Woensdagavond 7 april om 19.30 uur organiseert
Energieloket Rivierenland het gratis online webinar ‘Verlaag je
energierekening met kleine maatregelen’. Speciaal voor
woningeigenaren in de regio Rivierenland. Hoe kun je snel,
goedkoop en makkelijk je energierekening verlagen zonder
dat daar twee rechter handen of een hoop geld voor nodig is?
We lopen in een klein uurtje de verschillende
mogelijkheden door om snel en gemakkelijk energie te kunnen besparen. Meer lezen

ZET 'M OP 60!
De actie 'Zet 'm op 60' van Vrijstad Energie i.s.m. Urgenda is
verlengd tot 12 april. Je kunt dus nog steeds meedoen en
kans maken op een jaar gratis energie! Dat kan door de
temperatuur van jouw cv-ketel op 60 graden in te stellen. Han
Horstink van Vrijstad Energie: “De meeste cv-ketels staan
standaard te heet ingesteld. Door de temperatuur van het
verwarmingswater naar 60 graden terug te brengen, werkt je
ketel efficiënter. Zo bespaar je gas en daarmee energie en geld. Dat kan oplopen tot wel 60
euro per jaar.”
Lees hier hoe je kunt meedoen.

HOOMDOSSIER: NU GRATIS ENERGIEMETER
Het energieloket geeft een gratis energiemeter voor de eerste
100 aanmeldingen voor het persoonlijk woondossier. Het
invullen van het woondossier levert je erg veel inzichten en
praktische tips op over energiezuinig wonen. Specifiek voor
jouw woning en jouw situatie.
In jouw woondossier (HOOMdossier) staan al jouw relevante
woning-, energie- en gedragsgegevens. Deze vul je zelf in. Op
basis van deze gegevens krijg je een actieplan op maat voor het verduurzamen van jouw huis.
Het dossier geeft je dan inzicht in wat de maatregelen kosten en wat ze je opleveren. Een
meerjarenplan met zowel energiebesparende maatregelen én onderhoudsplannen zijn hierin
meegenomen. Erg handig om het er van tijd tot tijd weer eens bij te pakken.
Meer informatie & aanmelden

RONALD & MYRNA MUNTS: VAN GAS AF MET AIRCO
Ronald en Myrna Munts wonen met hun zoon in een 2-onder1-kapwoning uit 1991. Sinds januari zijn zij van het aardgas
af. Ronald: “Wij wilden niet afhankelijk zijn van wat de
gemeente gaat doen, zowel qua tijdspad als qua keuze van
de oplossing. De ontzorging die Thuisbaas van Urgenda biedt,
leek ons wel wat. Samen met hun adviseur hebben we een
plan uitgewerkt, eerst telefonisch, daarna met enkele
bezoeken aan huis”. In ruim een week is het hele plan gerealiseerd. Zij hebben een lucht-lucht
warmtepomp gekregen.
Lees meer

INFORMATIE WARMTEPOMPEN
Met een warmtepomp kun je veel energie en geld besparen.
Meer informatie over de mogelijkheden vind je op de website
van het Energieloket.
Urgenda maakt via haar initiatief ThuisBaas bestaande huizen
energieneutraal. ThuisBaas maakt een plan op maat, voert
het uit en geeft een nul-op-de-meter garantie. Klik hier voor
meer informatie.
Het Energieloket organiseert regelmatig online webinars over warmtepompen. Kijk hier voor de
agenda.

GASAFSLUITING NU GRATIS
Consumenten hoeven sinds 1 maart niet meer te betalen voor
het afsluiten van het gas. De kosten voor het laten verwijderen
van de gasaansluiting door de netbeheerder worden per direct
volledig vergoed.
Steeds meer consumenten besluiten zelfstandig van het gas
af te gaan. Bij netbeheerders Liander, Enexis, Stedin en
Enduris waren dit in 2020 in totaal 13.500 consumenten.
De vergoeding die consumenten die van het gas afgaan nu krijgen, is een tijdelijke oplossing. In
de nieuwe Energiewet komt een definitieve oplossing voor de verdeling van kosten voor het
verwijderen van een gasaansluiting.
Voor klanten die vanaf 1 maart de gasaansluiting laten verwijderen, worden de kosten voor de
werkzaamheden van het verwijderen van de gasaansluiting volledig vergoed. Deze klanten
krijgen ook nog steeds een rekening; op die rekening wordt 100 procent korting toegepast op de
kosten voor de werkzaamheden voor de verwijdering, waardoor de klant deze kosten niet hoeft
te betalen.
Heeft de consument naast de verwijdering nog andere werkzaamheden aangevraagd? Dan
moet die voor die andere werkzaamheden wel betalen.
Naar de website van Liander

GROTE DEELNAME KLIMAATALARM 14 MAART
Veel Nederlanders maken zich zorgen over de
klimaatverandering en de aarzelende Nederlandse aanpak.
Dat bleek op zondag 14 maart toen 35.000 mensen alarm
sloegen voor het klimaat. Ook in Culemborg. Op de Markt
demonstreerden 250 mensen, terwijl nog zo'n 1.000 anderen
vanuit huis deelnamen. Om 15.00 uur precies luiden de kerkklokken en sloegen de
actievoerders in 40 steden alarm. Bekijk hier het filmpje van het klimaatalarm in Culemborg.
Of bekijk de landelijke review.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vrijstadenergie.nl toe aan uw adresboek.

