Stappen naar aardgasvrij


















1. Isoleren
Is de eerste stap. Hiermee gaat de
energievraag in uw huis omlaag. Dit kunt
u doen met kleine ingrepen, zoals het
aanbrengen van tochtstrippen of groter door
bijvoorbeeld te kiezen voor isolerend glas.
Let op: er wordt vanaf 5 september tot
5 oktober een collectieve inkoopactie
voor isolatie georganiseerd op
Goeree-Overflakkee.
2. Ventileren
Door isolatie is er geen natuurlijke ventilatie
meer. Mechanische ventilatie kan helpen om
een gezond binnenklimaat te organiseren.
3. Vervangen van CV voor LTV (Laag
Temperatuur Verwarming)
Door goede isolatie is verwarmen met hoge
temperatuur niet meer nodig.
4. CV ketel vervangen
Dé stap om aardgasvrij te worden; uw huis
elektrisch verwarmen in plaats van met gas.
Let op: er wordt vanaf 7 november tot
7 december een inkoopactie georganiseerd
voor het vervangen van de CV ketel.

Wilt u een offerte voor een maatregel waar
geen inkoopactie voor georganiseerd wordt?
WoonWijzerWinkel kan u in contact brengen
met een betrouwbare verwerker die aan de
kwaliteitseisen voldoet.

www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheid

































 





    

                         

     

5. Overstappen naar elektrisch koken
Kookt u nog met gas? Stap dan over op
elektrisch koken om helemaal aardgasvrij
te gaan.
6. Zelf energie opwekken
Als u aardgasvrij woont, gaat uw
elektriciteitsverbruik omhoog. Wek
daarom uw eigen elektriciteit op!
U kunt zonnepanelen tussen de 10-15%
voordeliger inkopen door u in te schrijven
voor de inkoopactie die 13 juni van start
gaat in Goeree-Overflakkee. U kunt
inschrijven tot 13 juli.
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U kunt ook advies inwinnen bij
WoonWijzerWinkel of u oriënteren in de
showroom. U kunt de contactgegevens
hieronder terugvinden.

Directiekade 2, 3089 JA Rotterdam
(010) 747 01 47
info@woonwijzerwinkel.nl
www.woonwijzerwinkel/GO

www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheid

www.woonwijzerwinkel.nl/GO

Beste inwoner,
U woont op een prachtig groen eiland, waar
we dagelijks gebruik maken van de schone
lucht, weidse landschappen, uitgestrekte en
schone stranden en zonnige dagen. Natuurlijk
willen we dat dit zo blijft. De gemeente werkt
daarom hard aan een duurzame toekomst.
Dat kunnen we niet alleen. Dat doen wij graag
samen met u.
Ook u kunt uw steentje bijdragen door u
bewust te zijn van uw eigen energieverbruik en
te bekijken wat u zelf kunt doen om uw woning
te verduurzamen. Daarom biedt de gemeente
u samen met de provincie Zuid-Holland nu de

WoonWijzerWagen
mogelijkheid om u gratis en
vrijblijvend te laten adviseren
over het verduurzamen van uw
eigen woning. Daarnaast kunt u verschillende
verduurzamingsmaatregelen voordelig
inkopen. De Woonwijzerwinkel helpt ons
daarbij.

De WoonWijzerWagen is de mobiele
showroom van WoonWijzerWinkel. Hierin
kunt u met eigen ogen verschillende
duurzaamheidsmaatregelen zien. U kunt hier
ook terecht voor advies. De WoonWijzerWagen
staat de komende maanden een dagdeel in elk
dorp in Goeree-Overflakkee.

Raadpleeg de bijgevoegde kalender om te
zien wanneer de WoonWijzerWagen bij u in
de buurt is. De tour van de WoonWijzerWagen
start op 16 juni in Middelharnis. Om 10:00 uur
zal wethouder Arend-Jan van der Vlugt de tour
openen. Wij zien u 16 juni bij het Diekhuus!
Voor de afsluiting van de tour, op 17 november,
zien we u weer terug op dezelfde locatie.

Ik nodig u van harte uit om gebruik te maken
van deze kans! En wie weet komen we elkaar
tegen in de WoonWijzerWagen!
Arend-Jan van der Vlugt
Wethouder Innovatie en Duurzaamheid

Hoe werkt de inkoopactie?
Tot het einde van 2018 organiseren
we drie inkoopacties. De eerste is voor
zonnepanelen, de tweede voor isolatie en
de laatste voor warmtepompen.
Met de inkoopacties deelt u mee in het
voordeel van groot inkopen. Dat betekent
dat hoe meer mensen de maatregel
aanschaffen, hoe lager de prijs. Het
voordeel is voor u.

U kunt zich vrijblijvend inschrijven,
waarna u een offerte ontvangt van een
vakkundig, lokaal bedrijf. Daarna kunt u
aangeven of u de offerte wilt omzetten
naar een order, of niet.
Voor meer informatie en inschrijven,
kunt u terecht op:

www.woonwijzerwinkel.nl/GO

Quickscan
Tijdens de campagne kunt u gratis gebruik
maken van de Quickscan. Dit is een
adviesgesprek, ter beschikking gesteld door de
gemeente Goeree-Overflakkee. Een adviseur
van WoonWijzerWinkel komt aan huis om de
mogelijkheden in uw woning te bekijken en
te bespreken.
De komende maanden gaat ons team de
deuren langs om u meer te vertellen over de
campagne en de inkoopacties.
Tijdens een bezoek aan de WoonWijzerWagen,
of aan de deur, kunt u een afspraak maken
voor een Quickscan.

Onze mensen gemist? WoonWijzerWinkel kan
de afspraak ook telefonisch voor u inplannen,
bel dan even naar 010 747 01 47.

