Energiebesparing, doet u mee?
Energiebesparing, goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. Onder begeleiding van Elke
Wagenaar van SAMEEN en Lusanne van Benthem van Ekwadraat organiseert gemeente
Ooststellingwerf nieuwe energieprojecten, om energie duurzamer te gaan gebruiken.
Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen
Bij het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ wordt door SAMEEN een kastje aangesloten op
de slimme meter in de meterkast, waardoor u real-time kunt zien hoeveel energie (elektriciteit en
gas) in huis verbruikt en hoeveel dit kost. Om u te helpen energie te besparen, organiseren SAMEEN
en Ekwadraat een aantal activiteiten en ontvangt u een nieuwsbrieven. Deelname aan dit project is
gratis.
Perspectief op 0
Bij het project ‘Perspectief op 0’ ontvangen de deelnemers een maatwerkadvies, waarmee de
deelnemers inzicht krijgen in de mogelijkheden om de woning energieneutraal te krijgen. Na het
maatwerkadvies, kiest u zelf welke gewenste maatregelen u collectief wilt gaan inkopen. Elke stap
richting energieneutraal, klein of groot, is een stap in de goede richting. Door met anderen de
maatregelen collectief in te kopen, betaalt u minder en verdient u uw investering sneller terug. Denk
hierbij aan zonnepanelen of ander apparatuur. Gewoonlijk kost het maatwerkadvies € 360,-. Het
maatwerk kost u, dankzij een subsidie van de gemeente, slechts € 175,-. Bovendien bestaat de
mogelijkheid om via een rijkssubsidie € 150,- extra subsidie te krijgen op het maatwerkadvies,
waardoor de eigen bijdrage slechts € 25,- kan zijn.
Aanmelden
Er zijn nog voldoende plaatsen bij de projecten. In onderstaand schema staat de tussenstand van 27
februari 2017.
Naam
1. Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen
- minima huishoudens
- Particuliere woningbezitters
2. Perspectief op 0

Opgave

Maximaal

Ruimte

37
33
17

90
100
40

53 huishoudens
67 huishoudens
23 huishoudens

Hoe aanmelden?
U kunt zich aanmelden via de website van SAMEEN (www.sameen.nl/projecten). Of via de mail bij
Elke Wagenaar: elke@sameen.nl. Maar ook telefonisch is een optie, via Elke Wagenaar van SAMEEN
+316 - 303 83 427.
Meer informatie
Via de website van de gemeente (www.ooststellingwerf.nl/duurzaamheid) of van SAMEEN
(www.sameen.nl/projecten). U kunt ook telefonisch uw vragen stellen aan Elke Wagenaar van
SAMEEN: elke@sameen.nl

