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Heb je ons gezien?

Eind november en begin december hebben wij, de GOED wijkambassadeurs, 6 dagen op verschillende

markten in Leiden gestaan. In de Stevenshof, de Merenwijk en het centrum van Leiden waren, in

wisselende samenstelling, bijna alle wijkambassadeurs een keertje aanwezig om vragen te

beantwoorden. 

TeGOEDbon 

Op alle dagen konden Leidenaren inspiratie opdoen hoe zij de teGOEDbon ter waarde van zeventig euro

kunnen besteden. Er waren veel kleine energiebesparende producten bij de kraam aanwezig en wij

hebben ook de andere mogelijkheden om de bon te gebruiken toegelicht. We hebben veel mensen

gesproken die de bon kwijt waren of bij wie deze niet bezorgd was. Gelukkig konden we hen vertellen dat

zij met een email naar gagoed@leiden.nl eenvoudig een nieuwe kunnen aanvragen. De actie loopt nog tot

31 maart 2021!

Huurdersactie

We hebben ook veel huurders gesproken! Alle bewoners van een huurwoning in Leiden kunnen zich

aanmelden voor gratis energieadvies. Na afloop krijgen zij gratis een pakket van energiebesparende



producten. Samengesteld op basis van hun persoonlijke behoefte. Zij hoeven de producten niet eerst zelf

aan te schaffen en het geld terug vragen maar ontvangen deze van de wijkambassadeur of energiecoach.

Aanmelden kan ook via gagoed@leiden.nl.

Feedback

Voor ons wijkambassadeurs was het fijn om te horen waar we mensen met allebei de acties kunnen

ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met woningeigenaren gemaakt om te helpen bij het

indienen van de teGOEDbon en konden wij heel gericht tips geven. We hebben veel mooie reacties

gekregen!

Grote kans dat wij in het voorjaar weer eens ons bureau met de marktkraam verruilen, maar dan liefst met

een paar graden warmer!

Op 11 december 2020 heeft de gemeente Leiden een kaart gelanceerd waarop in één oogopslag te zien

is welke regels gelden voor zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht.

Binnenstad en zuidelijke schil

Bewoners kunnen per adres zien wat kan en wat niet kan voor het plaatsen van zonnepanelen. Er gelden

in het  beschermde stadsgezicht namelijk verschillende regels. Deze kunnen per straat of zelfs per woning

in een straat verschillen. Ook voor de voor- en achterzijde van een woning kunnen verschillende regels

van kracht zijn. Deze regels staan in de welstandsnota. Met de kaart is het nu mogelijk om op huisadres te

zoeken wat er kan en hoe.

Kaart in ontwikkeling

De kaart is nog in ontwikkeling. Daarom staan binnen het beschermd stadsgezicht van de zuidelijke schil

meer panden als dakvlaktype 1 aangeduid dan in de praktijk het geval is. Heb je een pand met

Dakvlaktype 1 en is het geen monument? Neem dan contact op met de gemeente om te informeren naar

de mogelijkheden. Ook Erfgoed Leiden en Omstreken kan informatie geven als het gaat over het

verduurzamen van een monumentale of historische woning.

Buiten beschermd stadsgezicht vergunningvrij

De kaart behandelt alleen de zone binnen de beschermde stadsgezichten van Leiden. Voor niet

monumentale woningen buiten deze gebieden geldt dat er geen vergunning nodig is voor het plaatsen van

zonnepanelen. Maar er zijn wel regels waaraan je moet voldoen. Op de website van de Rijksoverheidkan

je een informatiefolder downloaden met alle informatie hierover.



Op 15 december heeft de gemeenteraad een nieuwe subsidieregeling voor groene daken vastgesteld. De

Leidse wijkambassadeurs en dakcoaches hadden voorafgaand aan de vergadering een zienswijze

ingediend om ervoor te pleiten dat het subsidiebedrag niet in zijn geheel naar de voorgestelde 15 euro/m2

verlaagd wordt.

Subsidie afhankelijk van dakoppervlak

Ons stuk werd uitgebreid besproken en de regeling is nu afhankelijk van het dakoppervlak vastgesteld. De

kosten van een klein dak zijn verhoudingsgewijs immers hoger en grote daken zijn vaak in bezit van een

bedrijf of instelling. Op deze manier wordt de subsidie dus eerlijker verdeeld en kunnen meer daken

gebruik maken van de regeling.

Dit zijn de nieuwe bedragen:

• bij een dakoppervlak van minder dan 20m2 wordt € 20,- subsidie per m2 verleent.

• bij een vergroend dakoppervlak van 20 tot 50m2 € 15,-per m2

• bij een vergroend dakoppervlak groter dan 50m2 € 12,-per m2

Beschikbaar vanaf 1 januari 2021

De subsidie is vanaf 1 januari weer beschikbaar tot het maximum van 75.000 dat beschikbaar is gesteld

voor 2021 is bereikt. Ook in 2022 is er 75.000 beschikbaar.

Neem voor vragen contact op met je wijkambassadeur!

Elke woning heeft een aantal jaren geleden een voorlopig energielabel gekregen. Vaak zegt deze niet zo

veel over hoe goed je woning wel of niet geïsoleerd is. Het voorlopige label is gebaseerd op de

geldende isolatiestandaards op hem moment dat de woning gebouwd werd. Latere wijzigingen, zoals het

plaatsen van dubbel glas of aanbrengen van gevelisolatie is hier niet in meegenomen. 

Label verplicht bij woningverkoop

Ben je van plan om je woning in de loop van volgend jaar te verkopen?

Dan kan het handig zijn om nog dit jaar je label definitief te maken. Vanaf volgend jaar veranderd de

manier van aanvragen en moet je hiervoor een deskundige inschakelen. Wil je je woning niet verkopen?

Dan is heb je het label niet nodig en hoef je nu geen stappen te nemen.

Hoe aan te vragen?

Tot eind 2020 kan je op de website van de Rijksoverheid alle gegevens voor het energielabel zelf invullen.

Je logt in met je DigiD en kunt vervolgens alle maatregelen aangeven, die je genomen hebt. Je wordt stap

voor stap langs een aantal vragen geleidt, onder meer over welk type glas ingebouwd is, of gevel, dak

en/of vloer geïsoleerd zijn en hoe de woning verwarmd wordt. Ook het ventilatiesysteem en een

zonneboiler of zonnepanelen kun je aangeven. Voor alles moet je bewijzen uploaden. Dat kan een factuur

zijn of bijvoorbeeld foto's van de werkzaamheden. Bekijk hier de checklist. Aan het einde kies je een

erkend deskundige die je gegevens gaat controleren en je energielabel registreren. Je hoeft hierbij niet

voor de duurste adviseur te kiezen! 

Wat verandert in het nieuwe jaar?

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel vastgesteld met een nieuwe bepalingsmethode, gebaseerd

op de Europese CEN-normen. Deze is veel nauwkeuriger dan de oude methode. 

Het betekent dat er een hiervoor opgeleide adviseur de berekeningen moet doen om je label definitief te

maken. Dat is meer werk en daarom zijn de kosten hoger. Heb je veel aan je woning verbeterd? Met de

oude methode, die veel minder verfijnd is, kan je eventueel op een slechter label uitkomen dan je met de



nieuwe methode. In dat geval kan het verstandig zijn het energielabel voor de door een erkend adviseur te

laten bepalen. Kijk hier voor meer informatie.

Label verbeteren?

Wil je het energielabel van je woning verbeteren? Kijk dan op de woningplanner van Duurzaam

Bouwloket. Hier vindt je een stappenplan om je woning energiezuiniger te maken en je gasverbruik verder

terug te brengen.

Foto: MilieuCentraal

Kerst staat voor de deur en het zal dit jaar anders zijn dan andere jaren... 

Voor wie nog op de valreep op zoek is naar een leuk cadeau idee hebben we hier een paar tips

verzameld:  

Recycle of koop tweedehands

Speur eens door je huis en kijk met de ogen van een ander. Wat gebruik je zelf niet meer of veel te weinig

maar kijkt je neefje, nichtje, vader, dochter of een andere dierbare altijd met groot interesse naar? Of kijk

eens op Marktplaats naar advertenties in de buurt. Dat levert vaak heel leuke ideeën op en je hebt je

cadeau dan ook zo in huis!

Ben je zelf heel handig: geef dan een cadeaubon voor een reparatie of klusje cadeau!

Geef een zeepreep

En mooi cadeau waarmee je ook direct helpt de plastic soup tegen te gaan! Een stuk zeep staat gelijk aan

3 tot 4 plastic flessen voor douchgel, shampoo, conditioner of  voor de heren: 3 tot 4 bussen

scheerschuim!

Koop je er eentje van Happy Soaps, dan zijn ze ook nog vegan, vrij van palmolie, dierproefvrij, gemaakt

van natuurlijk ingrediënten, handgemaakt in Nederland en pH-neutraal, dus goed voor je huid en haar!

Bijzondere LED lampen

Het merk Calex maakt heel bijzondere LEDlampen die al in de meest eenvoudige fitting voor een

prachtige sfeer zorgen. En natuurlijk heel spaarzaam zijn!



Voor kinderen

Het Casagami huisje van Litogami is een leuk bouwpakket voor een huisje met zonnepaneel. Het

zonnepaneel op het dak vangt overdag de energie van de zon waardoor het LED lampje in het huisje circa

vijf uur brandt in het donker. Kinderen kunnen het huisje eerst na eigen wens 'pimpen' en dan makkelijk in

elkaar zetten met hulp van een duidelijke handleiding in meerdere talen. Er zijn verschillende types

verkrijgbaar...

Maak van het inpakken een feestje

Wees creatief! Er is meer dan inpakpapier uit de winkel! Je kunt je cadeau bijvoorbeeld in een mooi stuk

stof wikkelen, versieren met dennentakjes, mos, mooie wol...Je kunt papier zelf beschilderen of bedrukken

(bijvoorbeeld met een aardappel-stempel) of een mooie pagina uit een tijdschrift gebruiken, als iedereen

hem al uitgelezen heeft natuurlijk ;-)

Laatste tip: kijk voor meer duurzame tips ook op de website van MilieuCentraal!



Gratis een week te leen

De Energiebox is een doos vol handige kleine energiebesparende producten. Je kunt hem bij je

wijkambassadeur voor een week lenen.

Twijfel je bijvoorbeeld of een radiatorventilator voor jouw wel nut heeft? Leen dan de box en probeer hem

uit. Naast verschillende kleine isolatieproducten zoals radiatorfolie, buisisolatie of tochtband vindt je ook

producten om warm water mee te besparen: een waterzuinige douchekop of een douchetimer

bijvoorbeeld. Ook een stand-by-schakelaar, LED lampen en een tijdschakelaar zitten er in. 

Producten TeGOEDbon en Huurdersactie

Het is het idee dat je de producten kunt zien en uitproberen. Wil je een of meerdere producten daarna

aanschaffen? Dan kan je hiervoor ook de teGOEDbon gebruiken of kun je sommige samen met een

adviesgesprek ook binnen de Huurdersactie gratis van je wijkambassadeur of energiecoach ontvangen.

Kijk op de GOED website voor meer informatie.

Meten is weten

Wil je weten hoeveel stroom een apparaat in huis verbruikt? Dan kun je een energiemeter tussen de

stekker en het stopcontact zetten. Deze hoef je niet zelf aan te schaffen, want hij zit ook in de Energiebox.

Net als een koelkastthermometer om de juiste temperatuur voor koelkast en vriezer in te stellen. 

Zo vraag je hem aan

Kijk op de GOED website en neem contact op met de wijkambassadeur van je wijk. Hij brengt de

Energiebox langs of zet je op de wachtlijst, mocht hij net uitgeleend zijn. 

Tip van de maand

Er zijn heel veel kleine dingen die je kunt doen om energie te besparen. Veel kosten je geen cent! Wellicht

ken je al de Duurzame Meetlat? Daar staan al veel tips voor kleine maatregelen en nieuwe gewoontes op.

Maar er zijn meer tips. Je vindt ze nu ook online. Daar kan je ook aanklikken wat je al gedaan hebt.

Op deze plek gaan we de komende maanden steeds een paar van deze tips presenteren. 

Hier eentje, die jullie wellicht nog niet kenden:

Kerstverlichting hoort bij kerst! De lichtjes geven sfeer en warmte in de donkere dagen...

Je hebt vast en zeker al ervoor gezorgd dat je led-lampjes gebruikt voor je kerstverlichting. Deze gaan

lang mee en het energieverbruik is aanzienlijk lager dan bij kerstverlichting met gloeilampjes.

Onze tip: gebruikt een tijdschakelaar om de verlichting aan- en uit te zetten. Zo voorkom je dat de lampjes

de hele nacht branden.

Zit er een transformator bij de verlichting? Trek de stekker dan uit het stopcontact als het licht niet brandt.

Want anders blijft de verlichting continu een beetje stroom verbruiken (sluipverbruik).

Het maakt ook nog uit hoeveel lampjes en wat voor type verlichting: heb je een geheel verlicht rendier in

de tuin staan of alleen de lichtjes in je kerstboom? Kijk hier voor het verschil in verbruik.



Vergeet hem niet!
Er is nog voldoende geld beschikbaar om je teGOEDbon te verzilveren! Ben je de bon kwijt? Vraag dan
een nieuwe aan. Dat kan door een email te sturen naar gagoed@leiden.nl. Vermeld je naam, postadres
en dat je graag een nieuwe teGOEDbon wilt ontvangen. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met
je wijkambassadeur. De actie loopt nog tot 31 maart 2021. Kijk voor de voorwaarden op
de GOED website.

Pact voor duurzame warmtenetten in 2040
Verschillende warmtebedrijven voeren samen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en
Milieufederaties campagne om mensen bekender te maken met warmtenetten. In de aanloop naar
aardgasvrij wonen willen de partijen informatie geven over de rol en kansen van warmtenetten in de
energietransitie. Warmtenetten worden wel gezien als duurzaam en gemakkelijk maar mensen hebben
ook vragen over de kosten en het gebrek aan keuzevrijheid tussen aanbieders. Lees hier meer.

Illustratie: MilieuCentraal

Bekijk het filmpje!
Het Jaar van het Dak is nog niet voorbij. Maar wat we er nu al weten: het was een groot succes! Er zijn
extra veel groene daken aangelegd, werden heel veel zonnepanelen geïnstalleerd, kwamen er daktuinen
bij en werd extra leefruimte gecreëerd op Leidse daken!
Om dit alvast een beetje te vieren werd er een kort filmpje gemaakt: bekijk hem hier!




