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Terugblik op een energiek jaar en goed nieuws: in 2022 meer subsidie
op isoleren en warmtepomp

FIJNE FEESTDAGEN!
Vrijstad Energie kijkt tevreden terug
op deze hoogtepunten in 2021:
Zonneproject Den Heuvel is
'uitverkocht'. Dankzij 100
deelnemers kunnen we in 2022
zonnepanelen plaatsen op
daken en veld van Stal Den
Heuvel.
Met project Minder op de meter,
gestart in mei 2021, helpen we
woningeigenaren om samen
met de straat energie te
besparen. Daarmee gaan we
door in het nieuwe jaar. Lees
meer…
We veroverden plek 55 in de
Duurzame 100 van Trouw; de
krant prees ons om het
zonnedak en laadplein aan de
Jan Wolkershof.
Daarom aan alle leden: dankjewel voor je steun! Ook in 2022 blijven we ons inzetten voor ons
doel: een energieneutraal Culemborg!
Ben je nog geen lid? Zet het lidmaatschap -slechts een tientje per jaar- dan op je lijstje goede
voornemens. Meer informatie over lid worden.

ENERGIEWINKEL DICHT T/M 14 JANUARI
Vanwege de lockdown is de Energiewinkel gesloten tot en met
vrijdag 14 januari. Je kunt tot die tijd je vragen stellen via mail
(info@vrijstadenergie.nl) of telefonisch (06-1067 1846). Of kijk
op onze website.
PS Sinds 1 december vind je de Energiewinkel op het adres
Markt 20, naast de fonteinen. Hopelijk kunnen we je daar
vanaf 15 januari weer ontvangen.

IN 2022 MEER SUBSIDIE OP ISOLEREN EN
WARMTEPOMP
De investeringssubsidie duurzame energiebesparing voor
woningeigenaren (ISDE) wordt per 1 januari 2022
verhoogd. Het aanvraagsysteem van de ISDE met de
verhoogde subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen
en warmtepomp opent op 24 januari 2022 om 9:00 uur.
Het verhoogde bedrag dat je krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk
van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Vanaf 4 januari staan de
nieuwe apparatenlijsten -met de nieuwe verhoogde bedragen- op de website van het RVO.
Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31
december 2021 is geïnstalleerd. Voor warmtepompen die vóór 1 januari 2022 zijn geïnstalleerd
gelden de (lagere) bedragen van 2021.
Ook de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zijn flink verhoogd. Het hogere
subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 worden
uitgevoerd. Voor meer informatie zie www.rvo.nl

PROJECT MINDER OP DE METER OP STOOM
In november en december kregen bewoners van 40 woningen
die meedoen aan project Minder op de meter hun stappenplan
op maat voor energiebesparing en verduurzaming. De
deelnemers zijn enthousiast over het gratis advies en gaan nu
nadenken welke maatregelen ze gaan uitvoeren. Uit een
eerste inventarisatie blijkt dat ze (in totaal) tenminste 50
energiebesparende maatregelen willen nemen. Winst voor het
klimaat én voor de bewoners!
Wil jij ook meedoen aan Minder op de meter? We zoeken
straten met minimaal 8 deelnemers met hetzelfde type huis.
Mail naar minderopdemeter@vrijstadenergie.nl

KLIMAATBURGEMEESTER VRAAGT JOUW HULP
In deze korte video vertelt Judith, de eerste
klimaatburgemeester van Culemborg, wat zij zelf doet tegen
klimaatverandering. Ze stelt alle Culemborgers, dus ook jou,
de vraag 'Wat doe jij?'. Inspiratie uit het hele land vind je
op www.iedereendoetwat.nl
Bekijk de video
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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.

