Duurzaamheidpagina
Welkom

Subsidies voor energiebesparing?

Lening: Energieneutraal renovaties

Op deze duurzaamheidpagina zetten wij op een rij,
wat voor u interessant kan zijn op het gebied van
duurzaamheid.

Verstrekt de gemeente subsidies op energiebesparing? Jazeker, de gemeente
geeft een forse premie op onafhankelijke energieadviezen op maat. Met zo’n
advies weet u zeker dat u investeert in energiebesparende maatregelen waar
u het meeste baat bij heeft! Er zijn twee soorten advies: De Wageningse
Energiecheck en de Energiecheck voor gevorderden.

Sinds kort is er een lening speciaal voor
energieneutraal renovaties van woningen in
particulier eigendom. Deze lening wordt mogelijk
gemaakt door de provincie Gelderland. U kunt
€ 25.000,- tot € 50.000,- hypothecair lenen, tegen
een zeer laag rentepercentage van 2%. De looptijd van de lening is maximaal
30 jaar. Er kan te allen tijde boetevrij afgelost worden. Voor deze lening neemt
u, in een zo vroeg mogelijke fase van uw planvorming, contact op met de
gemeente. Dit kan via 0317-492922 of energieloket@wageningen.nl.

Molenmarkt
Zaterdag 13 september is het weer zover. De 36e editie
van de jaarlijkse Molenmarkt vindt dan plaats rondom
Molen De Vlijt en in de straten Veluviaweg, Ceresstraat,
Oude Eekmolenweg en de Harnjesweg. Het thema is dit
jaar “duurzame ambachten”. In de Oude Eekmolenweg
staan traditiegetrouw de kramen van de organisaties die
duurzaamheid verkondigen.
Zo ook de stand van de gemeente! Kom vooral langs. U
kunt (gratis) een speeddate hebben met een energieadviseur terwijl uw kinderen energieneutraal gamen. Ook
kunt u meedoen aan onze klimaat quiz. De prijs is een
uitgebreid energieadvies ter waarde van € 335!

Speeddate met een
energieadviseur
U bent geïnteresseerd in energie besparen, en wilt
eens aftasten wat u kunt doen. Dan biedt de gemeente
u een gratis speeddate aan met een onafhankelijke
energieadviseur. U kunt hen de komende tijd op de
volgende plekken vinden. U kunt vrij inlopen. Een sessie
zal rond de 15 minuten duren.
Dag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Elke vrijdag

Datum
13-sep
16-sep
30-sep
14-okt
4-nov
9-dec
6-jan
3-feb
3-mrt
Wooncafé

Tijdstip
10.00-17:00
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
14:00-17:00

Locatie
Molenmarkt
BBLTHK
BBLTHK
BBLTHK
BBLTHK
BBLTHK
BBLTHK
BBLTHK
BBLTHK
Café de Kater

De energieadviseurs zijn op de Molenmarkt te vinden bij
de kraam van de gemeente aan de Oude Eekmolenweg.
Ook de medewerkers van het klimaatteam van de
gemeente hopen u daar te begroeten!
De andere speeddates vinden plaats in de BBLTHK
(Stationsstraat 2). Ook zal er geregeld een
energieadviseur aansluiten bij het Wooncafé. Bij het
Wooncafé kan iedereen -kostenloos- terecht met vragen
over wonen, hypotheken, verzekeringen en dus ook over
energiebesparing! Het vindt elke vrijdagmiddag plaats in
Café de Kater van 14.00 tot 17.00.

VeganChallege
Op 1 november start de nieuwe VeganChallenge. Gaat
u ook de uitdaging aan om 1 maand lang plantaardig
te eten en zo uw klimaatbelasting flink te verminderen?
Als deelnemer krijgt u dagelijks heerlijke recepten
toegestuurd. Greenoffice Wageningen organiseert veel
activiteiten. Zie www.greenofficewageningen.nl of
www.veganchallenge.nl. Deze challenge sluit aan bij de
flexitariërcampagne die de gemeente voert.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze duurzaamheidpagina
kunt u mailen naar: energieloket@wageningen.nl

De Wageningse Energiecheck
Zou u wel eens willen weten wat voor u de beste
van €37
eerste (of vervolg) stappen zijn om energie te
5
besparen? Sinds een half jaar is er de Wageningse
voor €
Energiecheck. Er komt dan twee keer een
energieadviseur bij u thuis langs om met u te kijken
hoe u energie kunt besparen. Het zal gaan over besparend gedrag, en over
technische maatregelen.

op=op

50

Voor dit traject betaalt u slechts € 75. En als u het samen met (max 4) buren
doet kost het zelfs maar € 50 per huishouden. Tijdens het traject krijgt u
meetapparatuur waarmee u kunt zien hoeveel energie een apparaat verbruikt. Ook wordt u gevraagd om via energiemanager online uw verbruik te
volgen. U krijgt zo goed zicht op uw besparingsmogelijkheden. Tevens wordt
er in uw huis -of een soortgelijke woning van uw buren- bekeken wat er
woningtechnisch verbeterd kan worden om tot een lager energieverbruik te
komen.

De Wageningse Energiecheck
voor Gevorderden

25 Oktober, duurzame Huizenroute
Zaterdag 25 oktober is er de jaarlijkse duurzaam
huizenroute. Wilt u meer comfort in huis, energie
reservee
r in
besparen en duurzame energie zelf opwekken?
uw agend
a
Tijdens de Duurzame Huizen Route kunt u bij
anderen zien hoe zij dat hebben aangepakt.
Op www.duurzamehuizenroute.nl kunt u zien welke Wageningse huizen
hun deuren openzetten. Ook kunt u hier uw woning aanmelden, als u uw
duurzame oplossingen met anderen wilt delen.

Zonnecentrale ‘Wageningen op zon’
750

van €

250

voor €
Bent u een gevorderde bespaarder? En wilt
u bouwkundige en installatietechnische
maatregelen treffen om een zo laag mogelijk
energieverbruik te realiseren? Dan kunt u gebruik maken van de Energiecheck
voor gevorderden. Ook nu komt de onafhankelijk adviseur bij u aan huis,
om met u te kijken wat de beste vervolgstappen zijn, afgestemd op uw
woonwensen. Dit traject is intensiever en de resultaten vragen veelal
meer inspanning en/of investering. Dit traject is altijd individueel en het
kost u € 250,- (daadwerkelijke prijs € 750). De ervaring leert dat een goed
energieadvies u veel geld kan besparen.

Wilt u zich direct aanmelden voor een energiecheck? Kijk dan op
www.wageningen.nl/klimaat. Als u nog vragen heeft kunt u mailen met
energieloket@wageningen.nl, of bellen met 0317 492922.

Lening voor verduurzamen woning?
Steeds meer Wageningers maken hun woning energiezuiniger. Gewoonweg
omdat het een gezondere woning oplevert om in te wonen, en natuurlijk
omdat het de maandelijkse energielasten drukt. Sommige mensen gaan zo
ver dat zij hun woning zo energiezuinig mogelijk maken, én de energie die ze
nog nodig hebben zelf opwekken. Zij maken dan hun woning energieneutraal!
Zo zijn ze niet meer afhankelijk van energiebedrijven en fossiele energie. Wilt
u uw woning ook energiezuiniger maken, of zelfs energieneutraal? Maar heeft
u de middelen niet? Lees dan verder!

De Nationale Energiebespaarlening.
Met de Nationale Energiebespaarlening kunt u bedragen tussen de € 2500 en
€ 25.000 lenen, voor energiebesparende maatregelen. De lening heeft
looptijden van 7-10 jaar en rentes van 3,5 en 3,8%. Gunstig toch? Deze lening
staat los van de gemeente en vraagt u aan via www.ikinvesteerslim.nl

Wilt u graag zonnepanelen plaatsen? En zo groene energie opwekken, én
de kosten van uw stroomrekening verlagen? Maar.. u heeft geen geschikt
dak. Dan is er nu een oplossing! Coöperatie Wageningen op Zon plaatst – in
samenwerking met Stichting Zonne-energie Wageningen- een groot zonneenergiesysteem op het dak van een instituut in Wageningen. Door één of
meerdere ‘zonnestroomdelen’ te kopen deelt u mee in de opbrengst van het
systeem.
De voorinschrijving voor de zonnestroomdelen is al geopend! Wageningen op
Zon heeft circa 800 zonnestroomdelen ter beschikking. Eén zonnestroomdeel
levert jaarlijks gemiddeld 225 kWh (de opbrengst van één zonnepaneel). De
opbrengst van de zonnestroomdelen waarin u investeert wordt afgetrokken
van uw energierekening. Meer informatie vindt u op:
www.wageningenopzon.nl

geldGROENwassen bij
Slagerij Keijzer & Van Santen
Wilt u winst maken, én een ondernemer helpen bij zijn investering in
energiebesparende maatregelen? Dat kan bij Natuurslagerij Keijzer & Van
Santen! Dit najaar kunt u in de slagerij 6 waardebonnen kopen voor de prijs
van 5. U betaalt dan € 100,- en krijgt hier € 120,- aan waardebonnen voor
terug. Deze waardebonnen kunt u in drie jaar tijd bij de slagerij besteden.
De slagerij investeert het geld in energiebesparende maatregelen en
het opwekken van duurzame energie. Zo wordt geld GROEN gewassen!
geldGROENwassen is een landelijke actie. De natuurslagerij is de eerste
Wageningse ondernemer die hieraan meedoet. In Wageningen ondersteunt
coöperatie Wageningen op Zon ondernemers die mee willen doen aan
geldGROENwassen. Meer info: info@wageningenopzon.nl

