Duurzaamheidslening gemeente Gilze en Rijen

Molenschot Groen is een
initiatief van een aantal
enthousiaste inwoners van
Molenschot om te kijken
hoe we Molenschot meer
energieneutraal kunnen
krijgen. We worden inhoudelijk
bijgestaan door de coöperatie
Energie Gilze Rijen.
Voor je ligt de vierde
nieuwsbrief die huis-aan-huis
in Molenschot wordt bezorgd.
Deze en vorige nieuwsbrieven
vind je op website www.
dorpsbelangmolenschot.com.
Wij wensen je veel leesplezier!

Via onze gemeente kun je een lening aanvragen voor
energiebesparende maatregelen zoals isolatie, warmtepomp,
zonnepanelen of zonneboiler. Je vraagt de lening bij de
gemeente aan en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting geeft
de lening af. Op de website van onze gemeente lees je meer
Vooraf
over de mogelijkheden en hoe je de lening kunt aanvragen.
In deze nieuwsbrief zijn
Kijk op www.gilzeenrijen.nl/duurzaamheidslening
links vermeld naar diverse

Collectieve actie isolatieglas

De gemeente Gilze en Rijen organiseert samen met Energie
Gilze Rijen een actie voor isolatieglas. Kern van de actie is dat
je korting kunt krijgen als je jouw glas laat vervangen. Kijk
op www.energiegilzerijen.nl/samen-glas-isoleren voor meer
informatie. Als je interesse hebt kun je je aanmelden bij Guus
van Roozendaal via guus@energiegilzerijen.nl

Duurzaamheidsnieuwsbrief

Wist je dat onze gemeente een duurzaamheidsnieuwsbrief
uitgeeft? Daarin lees je meer over wat er allemaal gebeurt
binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. In
deze nieuwsbrief vertelt de gemeente wat ze zelf doet, met
wie ze samenwerkt en waar je terecht kunt voor subsidie,
informatie en andere nuttige zaken.
Wil je in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan je
e-mailadres naar duurzaamheid@abg.nl en geef daarbij aan
dat het om de nieuwsbrief voor Gilze en Rijen gaat; Alphen
& Chaam en Baarle-Nassau hebben namelijk een eigen
nieuwsbrief.

Energieadviseurs gezocht

Drie van de deelnemers aan Molenschot Groen zijn
energieadviseur. Dit zijn Antoon van Loon, Floor van Rie en
Antoon van Gestel. Ze zijn bij Energie Gilze Rijen opgeleid tot
adviseur. Energie Gilze Rijen zoekt voor hun enthousiaste
team nog meer energieadviseurs. Lijkt het je leuk om je
mede-inwoners te adviseren over energiebesparing, meld je
dan aan via besparen@energiegilzerijen.nl. Je wordt lid van
het adviesteam. Energie Gilze Rijen zorgt voor een gerichte
opleiding en begeleiden je bij de eerste gesprekken. Voor
meer informatie kun je natuurlijk de huidige adviseurs uit
Molenschot benaderen.
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websites. Al deze links vind
je ook op de website www.
dorpsbelangmolenschot.com
door op de hoofdpagina naar
Molenschot Groen te gaan.

Warmtescan en/of
energieadvies
Je kunt nog steeds een
warmtescan of energieadvies
aanvragen via Energie
GilzeRijen. De warmtescan
is gratis. Het energieadvies
kost € 25. Een aantal van de
adviseurs is deelnemer aan
Molenschot Groen; grote kans
dat juist deze adviseur het
advies oppakt.
Meer informatie via vind je
op www.energiegilzerijen.nl/
betaalbaar/energieadvies
Deelnemers Molenschot Groen
Op dit moment bestaat
Molenschot Groen uit de
volgende inwoners: Antoon
van Gestel, Eugenie Jacobs,
Boyd van de Kieboom, Antoon
Laming, Ard van Leijsen, Anton
van Loon, Frank Multem, Ad
Nelemans, Floor van Rie en
Koos Romme.

Maatregelen om de woning energiezuiniger te maken
Er is op het internet heel veel informatie te vinden
hoe je je woning energiezuiniger kunt maken.
We wijzen je graag op twee handige en goede
websites.
1. De website van het Regionaal Energieloket:
www.regionaalenergieloket.nl. Onze gemeente
werkt samen met deze organisatie.
2. De website www.milieucentraal.nl boordevol
praktische informatie.
Je vindt er allerlei slimme tips. Denk bijvoorbeeld
aan naad- en kierdichting, ledverlichting,
waterzijdig inregelen CV-ketel, radiatorfolie,

leidingisolatie, etc… Met (kleine) aanpassingen
in je huis bespaar je direct energie, verlaag je je
energierekening en verhoog je het woongenot.
Milieu Centraal heeft daarnaast een website
waar je online een check van je eigen
woning kunt maken op het gebied van
energiebesparing. Uit de check komt een
score waar direct de verbeteropties inzichtelijk
worden gemaakt en wat het oplevert.
Kijk eens op www.verbeterjehuis.nl.

Subsidiemogelijkheden bij
energiebesparing

Hoe vind ik een
leverancier?

Als je maatregelen neemt om energie te
besparen zijn er diverse mogelijkheden om
subsidie aan te vragen. De belangrijkste is
de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie;
kortweg ISDE. Deze subsidie is er alleen voor
woningeigenaren, dus niet voor huurders
van een woning. Woningeigenaren kunnen
subsidie aanvragen voor een zonneboiler,
een warmtepomp, isolatiemaatregelen en
aansluiting op een warmtenet. Op de website
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/
isde vind je alle informatie en voorwaarden over
hoe het werkt.

Weet je inmiddels welke energiebesparende
maatregel(en) je wilt uitvoeren en zoek je een
bedrijf dat dit kan doen? Dan raden we je aan
om op de website van de gemeente te kijken
of er wellicht een specifieke actie met een
leverancier loopt. Denk aan de collectieve actie
isolatieglas die nu loopt met twee leveranciers.

NB: als je zakelijk gebruiker bent, kun je in
aanmerking komen voor subsidie voor een
zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting
op een warmtenet en voor kleinschalige
windturbines en zonnepanelen. Al die
informatie vind je op dezelfde website.
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De volgende twee websites kunnen je
helpen bij het zoeken van een leverancier:
die van het Regionaal Energieloket www.
regionaalenergieloket.nl/vakspecialisten en die
van Greenhome www.greenhome.nl/bedrijven.
Het zijn websites die enkel een zoekfunctie
hebben voor welke bedrijven er voor welke
maatregel zijn. Het verplicht je verder tot niets.
Op beide websites worden ervaringen van
klanten getoond. Neem gerust eens een kijkje
op deze websites.

Vragen of deelnemen?

• Wellicht heb je nog een vraag over deze nieuwsbrief of
over energiebesparing. Laat het ons gerust weten.
• Heb je iets met energieneutraal? En wil je je hierbij
inzetten voor ons hele dorp? Dan is Molenschot Groen iets
voor jou! Er zijn altijd mensen welkom om mee te helpen.
• Hoe kom je in contact met ons? Stuur een mail naar
molenschotgroen@outlook.com. Of vraag het één van de
huidige deelnemers: Antoon van Gestel, Eugenie Jacobs,
Boyd van de Kieboom, Antoon Laming, Ard van Leijsen,
Anton van Loon, Frank Multem, Ad Nelemans,
Floor van Rie of Koos Romme.

