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Duurzaam & Groen

Subsidienieuws 2022
Een kleine overzicht van de ontwikkelingen rondom subsidies voor duurzame maatregelen:
Leidse Subsidie Groene daken
Vanaf 1 januari is er weer budget beschikbaar voor het (laten) aanleggen van een groen dak. De
subsidiebedragen in 2022 zijn gelijk aan die van 2021. Meer informatie is hier te vinden.
Daken kleiner dan 15m² kunnen door middel van een collectieve aanvraag, bv. via groenedakenleiden.nl, ook in
aanmerking komen. Let op: wees er snel bij! Een aantal grote VvE's heeft hun aanvragen al ingediend. Er wordt
verwacht dat het budget in de eerste helft van het jaar al op zal raken.
ISDE subsidie
Per 1 januari 2022 worden de subsidiebedragen van deze landelijke regeling voor isolatiemaatregelen en
warmtepompen verhoogd. Ook worden per 2022 de voorwaarden voor de minimale m2 verlaagd. Net als in 2021
kan een isolatiemaatregel nu ook met het plaatsen van een warmtepomp of zonneboiler gecombineerd worden
om in aanmerking te komen voor de subsidie. Let op: een combinatie van vloer- en bodemisolatie zonder een
aanvullende maatregel is niet meer mogelijk. VVE's kunnen via de landelijke regeling SEEH subsidie aanvragen
voor isolatie.
Subsidie voor monumentale panden
Met ISDE subsidie is ook voor monumenten aan te vragen. Maar er zijn meer regelingen die voor historische
panden in aanmerking komen. Zoals de Subsidieregelin Instandhouding Monumenten (SIM) die jaarlijks van 1
februari tot en met 31 maart aangevraagd kan worden. Een goede overzicht van alle regelingen is te vinden op
de website van de Groene Menukaart.
Subsidie lokale energie-initiatieven Leiden

Met deze subsidieregeling wil de gemeente initiatieven ondersteunen die er voor zorgen dat er zo veel mogelijk
verschillende groepen worden bereikt. Dus zowel huurders als woningeigenaren, VvE’s, gepensioneerden,
jongeren, gezinnen, mensen die gaan verhuizen en verbouwen, enzovoort. De subsidie kan worden
aangevraagd door woningeigenaren, huurders, een (wijk)vereniging, stichting of coöperatie. Kijk voor
voorbeelden en meer informatie op de website van de gemeente Leiden of neem contact op met
je wijkambassadeur. Hij of zij kan je eventueel ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie.
Meer financiële mogelijkheden
Wij verwachten dat er begin volgend jaar meer financiële mogelijkheden komen om huurders en
woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. We houden nieuwe ontwikkelingen in
de gaten en informeren jullie via deze nieuwsbrief.

GOED in de wijk

Er gebeurt veel in de stad, in deze rubriek lees je de berichten van de
wijkambassadeurs, de energiecoaches of wijkbewoners uit heel
Leiden! Heb je een tip of wil je zelf een kort artikel insturen over jouw
wijk? Mail dan de redactie!

Professoren en Burgemeesterswijk

Steun de voedselbank!

Uit de Professoren en Burgemeesterswijk heeft ons een bijzonder mooie oproep bereikt! Krijgt je in het nieuwe
jaar geld terug van de belastingdienst als compensatie voor de hoge energieprijzen? En heb je het geld niet
nodig omdat je een vast contract hebt of omdat je de extra kosten zonder grote moeite kunt opvangen? Steun
dan degenen, die het wel zwaar hebben en doneer je teruggave aan Stichting Voedselbank Leiden. NL82 INGB
000 1152 165.

Leiden Noord, Merenwijk en overige wijken

Help je buren energie te besparen
In Leiden hebben wij een actief netwerk van wijkambassadeurs en energiecoaches die Leidenaren
helpen bij het maken van de juiste keuzes. Bijvoorbeeld op welke manier je het beste energie kunt
besparen en meer comfort krijgt in je woning. Daar komen nu ook energiecoaches voor huurders bij.
Specialist energiebesparing
Als energiecoach voor huurders ben je specialist energiebesparing, dankzij de korte opleiding die gratis je van
ons krijgt. Je komt bij mensen thuis en geeft niet alleen tips en advies maar je brengt direct ook gratis kleine
maatregelen in huis aan. Zoals radiatorfolie of led lampen. Tijdens de korte opleiding leer je alles over
maatregelen om een woning energiezuinig en comfortabel te maken. En hoe nieuwe gewoontes helpen om op
stroom en gas te besparen.

Voor wie?
Ben je enthousiast, gezellig, vriendelijk en beleefd? Iemand die graag een praatje maakt met je buren.
Misschien heb je al ervaring met het verduurzamen en energie besparen. Of weet je hoe je uit een klein budget
het maximale haalt. Dan is dit zeker iets voor jou! Een technische achtergrond is niet nodig, maar kan wel handig
zijn.
Aanmelden
Voor je werkzaamheden als energiecoach voor huurders ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Ben je
woningeigenaar en wil je je buren helpen? Ook dan kan je energiecoach worden.
Meer weten of je aanmelden? Stuur ons dan een E-mail met een korte motivatie en je contactgegevens.
Of kijk voor de volledige omschrijving op de website www.leidenvrijwilligerswerk.nl.
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(0)71 duurzame GOED tips
Tip van de maand
Hoge energieprijzen: veel mensen zien hun kosten al stijgen, zeker met een zogenaamd variabel contract. Er zijn
verschillende oorzaken hiervoor: De gasproductie in Nederland is sterk ingeperkt na de Groningse aardbevingen.
Verder spelen de strijd om de Russische gaspipeline Nord Stream 2 en ook gasbuffers die na het koude voorjaar
nog niet weer opgevuld zijn een rol. De vraag is dus groter dan het aanbod. Hoe komen we zo spaarzaam
mogelijk de winter door?
Tips van de maand:

"Doe de gordijnen dicht"
Is het buiten donker en koud? Doe dan je gordijnen dicht. Zo houd je nog meer warmte binnen en voorkom je dat
de raamoppervlakten kou afstralen naar binnen. Let er wel op, dat de gordijnen niet voor je radiator hangen. Ik
stop het onderste stukje soms gewoon op de vensterbank zodat de warmte daaronder vrij kan circuleren. Want
zelfs vitrage houdt al behoorlijk veel warmte tegen. Ook een radiatorombouw laat minder warmte door. En
vergeet niet radiatorfolie achter de radiator aan te brengen, als je buitenmuur niet geïsoleerd is.

GOED NIEUWS
Geef jezelf een cadeau!
De Watermgeuzen, de twee windmolens langs de langs de A4, bij de afslag Zoeterwoude-Dorp gaan in de
tweede fase.
In handen van een coöperatie van inwoners
Veel van jullie zijn in het afgelopen jaar mede-eigenaren geworden van de Watergeuzen. Daarmee heb je als
inwoner van onze regio medezeggenschap over de opwek van duurzame energie en zorg je dat de opbrengsten
in de regio (en op jouw rekening) terechtkomen. Het zijn bovendien de eerste molens in Holland-Rijnland die in
handen zijn van een coöperatie van inwoners. Er doen inmiddels ruim 300 mensen mee, die samen ongeveer de
helft van het benodigde bedrag bij elkaar hebben gebracht. De eerste participaties (€ 250 per stuk) zijn in
augustus toegekend. Nu is één windmolen binnen, nog één te gaan.

Tot en met 31 december intekenen voor de 2e fase
Geef jezelf of iemand anders een of meer participaties als decembercadeau. Of vraag je buren/vrienden
/kennissen/collega’s of familieleden om dat te doen. Die windmolens kunnen maar beter van ons zijn, toch?

Foto van de Watergeuzen

Vergelijk je energieverbruik
Veel mensen weten niet hoe veel of weinig energie zij verbruiken. MilieuCentraal heeft een leuke
korte test ontwikkeld waarmee je snel ziet of je al Goed bezig bent.
Houd je energierekening bij de hand
Je beantwoord een paar vraagjes bijvoorbeeld hoeveel kWh stroom en m³ gas je per jaar verbruikt. Verder vul je
in hoe groot je woning en, indien van toepassing, je gezin is. En dan zie je direct of je verbruik gemiddeld, hoog
of laag is.
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Deze nieuwsbrief wordt gezamenlijk uitgegeven door
de GOED wijkambassadeurs. Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en een duurzaam en gezond 2022! De
volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari of begin
februari weer. Heb je nieuws voor ons? Wil je dat we een
specifiek onderwerp bespreken? Stuur dan een email
naar de redactie!
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