GaGoed nieuwsbrief november 2022
Ga direct naar een van deze onderwerpen door erop te klikken:
Koelkastregeling voor lage inkomens | Isolatiesubsidie voor lage
inkomens| Duurzame Huizenroute weer groot
succes! | Wijkambassadeurs bij BplusC | Warmtescan van je
woning? | Praat mee over WarmtelinQ |GOED in de wijk | (0)71 GOED
tips | GOED nieuws

Energie

Koelkastregeling voor lage
inkomens
Oude apparaten in huis gebruiken veel stroom. Maar niet iedereen heeft voldoende geld om oude
apparaten te vervangen. De gemeente Leiden wil mensen met een laag inkomen helpen. Daarom is
er nu een regeling om met € 300,- korting een duurzame koelkast te kunnen kopen.
Voor wie?
De regeling is in eerste instantie voor mensen met een bijstandsuitkering en/of een gemeentepolis voor de
zorgverzekering. Wie precies in aanmerking komt staat op de website van de gemeente. De regeling
wordt later ook nog iets uitgebreid naar andere Leidenaren met een laag inkomen.
Hoe werkt het?
De regeling start dit jaar en loopt door tot 31 juli 2024. Binnenkort informeert de gemeente de mensen die
in aanmerking komen voor de regeling. Zij krijgen de voucher nog dit jaar per post. Het gaat om
koelkasten met een maximum energieverbruik van 163 kWh per jaar. Deze koelkasten zijn al snel twee
keer zuiniger dan oudere koelkasten. Omdat koelkasten in een huishouden vaak een van de grootste
energieverbruikers zijn, scheelt dit bij de huidige energieprijzen al snel €100,- per jaar op je
energierekening.
Waar let je op?
In de winkels zijn sinds 1 maart 2021 de oude labels vervangen door nieuwe. Een A+++ koelkast is
daarom nu niet meer in de winkels te vinden. Een energiezuinig model zoals bedoeld in de regeling heeft
nu bijvoorbeeld label E of beter. De voucher zou voldoende moeten zijn om een label E tafelmodel
koelkast te kopen. Voor een groter of zuiniger (inbouw)model moet vaak nog iets bijbetaald worden. Het is
wel goed om een zo zuinig mogelijk apparaat te kiezen omdat de besparing op den duur dan groter is.

Energie

Isolatiesubsidie voor lage
inkomens
De gemeente ondersteunt nog dit jaar woningeigenaren die zelf onvoldoende middelen hebben om
hun woning te verduurzamen. Met vaststelling van deze regeling wil het college zich richten op het
isoleren van de slechtst geïsoleerde koopwoningen uit het lagere segment. Het gaat om ongeveer

1530 woningen.
Voor wie?
De gemeente heeft het doel om in het begin 150 woningeigenaren te adviseren en te ontzorgen. Er wordt
ervan uitgegaan dat hiervan ongeveer 65 woningen daadwerkelijk verduurzaamd gaan worden. Het gaat
over woningen met een WOZ-waarde tot de NHG-grens (in 2022 355.000,- euro). De woningen
moeten grondgebonden zijn (dus geen onderdeel uitmaken van een VVE) en voor het jaar 1992 gebouwd
zijn. Woningeigenaren die in aanmerking komen krijgen automatisch een brief van de gemeente.
Hoe werkt het?
De woningeigenaren krijgen gratis maatwerkadvies en bijpassende offertes van geselecteerde
aanbieders. Ook de uitvoering wordt geregeld en de woningeigenaar wordt geholpen met het aanvragen
van subsidies en eventueel een lening. Lees hier meer.
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Energie

Duurzame Huizenroute weer
groot succes!
Op 29 oktober en 5 november jl. heeft ook in Leiden weer de Nationale Duurzame Huizenroute
plaatsgevonden. De deelnemende huizen hebben een groot aantal geïnteresseerde bezoekers
ontvangen. De bezoekers konden dit jaar nog meer huizen bezoeken die goed geïsoleerd en in vele
gevallen ook voorzien waren van duurzame techniek zoals een zonneboiler of een warmtepomp.
Yvonne van Delft, wethouder energie, bezoekt Leiden Noord
Op 5 november ging wethouder Yvonne van Delft samen met Anja Möltgen, wijkambassadeur in Leiden
Noord, op bezoek in de Decimastraat. Daar staan twee duurzame woningen pal tegenover elkaar. Een
van de woningen is al een paar jaar geleden door de vorige eigenaar grondig verbouwd. Hij heeft
de woning uit 1909 toen voorzien van hoogwaardige vloer-, wand- en dakisolatie, een zonneboiler,
zonnepanelen, een wtw-balansventilatiesysteem en een warmtepomp. Hiermee is het huis volledig van
het aardgas af. De nieuwe eigenaren waren specifiek op zoek naar een zeer duurzame woning en voelen
na eigen zeggen qua comfort geen verschil met een gasgestookte woning.
Twee buren, een idee
Het jonge stel aan de tegenoverliggend straatzijde heeft hun woning dit voorjaar gekocht. Ook zij wilden
de woning aardgasvrij verwarmen. Er kwam een dakopbouw die volgens nieuwbouwstandaard geïsoleerd
is. Op begane grond werden de kozijnen vervangen en voorzien van tripel glas. De meerprijs was in hun
geval relatief klein ten opzichte van HR++ glas en de energiebesparing zoveel groter. Hierdoor hebben zij
minder zonnepanelen onodig om hun energieverbruik te compenseren. Zij wachten nog op de levering
van hun warmtepomp en het wtw-balansventilatiesysteem om warmteverlies bij het ventileren te
verminderen.
10 jaar Duurzame Huizenroute
Anja Möltgen kent de twee woningen al vanaf de verbouwing en is erg blij dat de eigenaren besloten
hebben om deel te nemen aan de Duurzame Huizenroute die al 10 jaar bestaat. Er zijn dit jaar alleen in
Leiden Noord dit jaar vier nieuwe deelnemende woningen erbij gekomen. Tijdens het jubileumfeest van de
Duurzame Huizenroute op 26 november 2022 geeft zij een presentatie over hoe zij en haar man sinds
2014 als deelnemer van de Huizenroute en vanaf 2016 als wijkambassadeur van buur naar buurt anderen
enthousiasmeren.

Energie

Wijkambassadeurs bij BplusC
Gedurende de wintermaanden staan de wijkambassadeurs op 10 december, 14 januari en 11
februari van 11:00 tot 15:00 uur in de bibliotheek aan de Nieuwstraat. Het is dan te koud om met
hun kraam op de markt te staan en advies te geven. Energiecoaches en straatcoördinatoren uit
verschillende wijken staan er ook regelmatig bij.
Informatie voor huurders en woningeigenaren
Leidenaren kunnen met alle vragen rondom energiebesparing en verduurzaming bij de kraam terecht.
Voor een uitgebreider advies kan men ter plekke ook een gesprek met een energiecoach voor
woningeigenaren of voor huurders aanvragen. Daarnaast wijzen de ambassadeurs en coaches de weg
naar subsidies, leningen en andere regelingen die bewoners kunnen helpen in tijden van hoge

energieprijzen.

Energie

Warmtescan van je woning?
Nu de temperaturen buiten zakken, is het weer mogelijk om met een warmtebeeldcamera je huis
onder de loep te nemen.
Meld je aan bij de wijkambassadeur
Waar lekt warmte weg of is er een koudebrug? Is de isolatie op orde of kan het beter? Met een
warmtebeeldcamera krijg je hier een redelijk goed beeld van. De wijkambassadeurs hebben een
warmtebeeldcamera. Wil je weten hoe je woning ervoor staat? Meld je dan aan bij je wijkambassadeur. Zij
leggen je uit hoe het werkt. Handig als je met een aantal buren afspreekt om het samen te doen. Zie je
geen naam of plaatje staan bij je wijk? De email wordt doorgestuurd naar de juiste persoon die je bericht
kan oppakken.

Energie

Praat mee over WarmtelinQ
WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland hebben voor het warmtetransportnet van Rijswijk naar
Leiden het te onderzoeken tracé en deelvarianten bepaald. Om een compleet beeld van alle
belangen samen te krijgen, houden WarmtelinQ en de provincie eind november/ begin december
vier integrale gebiedsgesprekken.
Voor wie?
De gebiedsgesprekken zijn bedoeld voor belanghebbenden in de directe omgeving van het tracé, die
meer willen weten over het tracé en hun eigen belangen willen inbrengen. Denk aan vertegenwoordigers
van natuur, milieu en landschapsbelangen, grondeigenaren, bedrijven en (vertegenwoordigers van)
omwonenden.
Meer informatie en aanmelden
Er zijn vier gebiedsgesprekken en een online webinar gepland. Vooral het webinar een de gesprek voor
de trajecten rondom het Valkenburgse meer en langs de Rijnland route kunnen voor Leiden heel
belangrijk zijn. Informatie en een formulier om je aan te melden staan op de website van WarmtelinQ.

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!

Leiden Noord en Merenwijk

Energie besparen? Dit kan je zelf doen!
Wil je graag stroom en gas besparen? Neem dan deel aan één van de ‘Energie voor Huurders’
gesprekken in de Huizen van de Buurt 'Het Gebouw' en 'Op Eigen Wieken'. In een kleine groep
worden praktische tips en trucs gedeeld. Die helpen minder gas en stroom te gebruiken en geld te
besparen. Zeg het voort en neem je buren of vrienden mee!
Alledaagse dingen
De wijkambassadeurs helpen je om meer grip te krijgen op je energierekening. Tijdens het gesprek kom
je te weten op welk stukje van je energierekening je de grootste invloed hebt. Het gaat over alledaagse
dingen zoals schoonmaak, koken, elektrische apparaten, de verwarming en verlichting. De besparing kan
oplopen tot tientallen of zelfs honderden euro’s op het jaarverbruik. Hoeveel je kunt besparen is altijd
afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Datum voor het volgende gesprek staat in het Incluzio programmaboekje
Het gesprek duurt ca. 1,5 uur. Deelname is gratis en er is gratis koffie en thee. Kijk in de Incluzio
programmaboekjes voor Leiden Noord en voor de Merenwijk wanneer er bij jou in de buurt een gesprek
plaatsvindt. Tot in december is er wekelijks een gesprek in één van de Huizen van de Buurt. Aanmelden
kan bij de Incluzio buurtcoach of neem contact op via leidennoord@gagoed.nl

Merenwijk

Warme Wijkavond op 22 november
Een warm huis én lagere stookkosten? Ja, dat kan! Duurzame Energie Merenwijk helpt je op
weg. Dinsdag 22 november, 19.30-22.00 uur, Huis van de Buurt Op Eigen Wieken, Valkenpad 1
Uitgebreid programma
Bezoek de Warmtemarkt met info over materialen en warmteoplossingen. En steek je licht op tijdens de
sessies met praktijkervaringen van bewoners die al een warmtepomp hebben. Bezoek voor het volledige
programma en meer informatie de website van Duurzame Energie Merenwijk. Je hoeft je voor deze avond
niet aan te melden.

Heel Leiden

Excursie naar 'Green Village' van TU
Delft op 24 november
Stichting Ideewinkel organiseert op donderdag 24 november een excursie naar de Green Village
van TU Delft met het thema Energietransitie.
Onderzoek- en demonstratieproject voor het versnellen van de energietransitie
Tijdens de Energietransitie tour kom je meer te weten over de vele innovaties die gerealiseerd zijn of nog
in de pijplijn zitten. Iedereen is welkom en een speciale uitnodiging is voor de vrijwilligers en vrienden van
de Ideewinkel en allen actief in de energietransitie.
Aanmelden en kosten
Aanmelden kan in tegenstelling tot wat op de website vermeldt staat nog tot en met 23 november. De
kosten (voor gids Green Village) zijn € 20,00 p.p.; voor vrijwilligers en vrienden Ideewinkel € 15,00.
Lees hier meer.

Professoren- en Burgemeesterswijk

Reeks informatieavonden voor
wijkbewoners
Elke 3e donderdag van de maand van 20:00-21:30 uur is er een informatieavond voor bewoners
van de Profburgwijk! In beschermd stadsgezicht en met heel veel jaren 30 huizen is energie
besparen heel rendabel. Door te investeren in maatregelen kan je veel besparen op je
energierekening en wordt het in huis een stuk comfortabeler. Met de juiste informatie is het
makkelijker om de juiste stappen te zetten. Bewoners uit de wijk met kennis van zaken organiseren
deze informatieavonden.
Donderdag 15 december: Energie besparen met kleine maatregelen
De winter is begonnen en hoe plak ik nog snel een tochtstrip? Voor weinig geld toch flink besparen op je
energierekening, door alle/veel kleine maatregelen toe te passen in je huis.

ProfBurgwijk en TuinStaalVreewijk

Inloopspreekuur wijkambassadeur
Elke eerste donderdag van de maand is er een inloopspreekuur met de wijkambassadeur bij ’t
Trefpunt aan het Professorenpad 1 om 20.00uur en in De BOP aan de Herenstraat 61 om 19.30uur.
Persoonlijk advies
Stel je wilt je energierekening verlagen door bijvoorbeeld isolatieglas te plaatsen. Wat voor glas moet je
nemen? Of je zolder isoleren, hoe doe je dat en waar moet je op letten? Je hebt bv. een vraag over
groene daken, regentonnen, glas-in-lood, warmtevriendelijke kattenluiken, of misschien over
subsidiemogelijkheden, kortom alles wat met 'verduurzamen' te maken heeft. Er is in ieder geval één van
de wijkambassadeurs aanwezig. We zijn er voor jou!
Eerstvolgende datum
Donderdag 1 december

(0)71 GOED tips

(0)71 duurzame GOED tips
Energie is nog steeds heel duur en een einde van de prijsstijging is nog niet in zicht. Maar ook met kleine
veranderingen kan je je energieverbruik reduceren.
Tips van de maand:

"Maak slim gebruik van gordijnen"
Enkel glas kun je het beste laten vervangen door dubbel- of HR glas. Maar als dat niet kan, kun je met
goede gordijnen, speciale vouwgordijnen of luiken ook aardig wat warmte in jouw huis houden.
'S avonds dicht
Sluit als het donker is de gordijnen. Doordat gordijnstof warmer wordt dan glas, voelt het binnen met
gesloten gordijnen behaaglijker aan. Ook is er minder tocht. Mogelijk kan de verwarming daardoor een
graadje lager staan. Dat kan op jaarbasis tot zo'n 6 procent op de verwarmingskosten schelen.
Niet voor de verwarming
Let wel op dat de gordijnen of andere raambekleding niet voor de verwarming hangen: dan gaat er veel
warmte verloren. Zelfs een dunne vitrage houd de warmte in richting kamer al behoorlijk tegen.
Lees hier waar je nog verder op kan letten en wat het je oplevert.

GOED NIEUWS
Zonnepanelen: prijsplafond geldt voor netto
verbruik
Goed nieuws voor eigenaren van zonnepanelen: het prijsplafond voor de energierekening geldt in
2023 na toepassing van de salderingsregeling en daarmee over het nettoverbruik van
zonnepaneelbezitters.
Salderingsregeling
Volgens Minister Jetten zal eerst de salderingsregeling worden toegepast. Het prijsplafond geldt voor het
netto verbruik dat in 2023 na salderen resteert. Indien door een huishouden bijvoorbeeld 2.000 kilowattuur
wordt ingevoed en 3.000 kilowattuur wordt afgenomen, is de nettoafname 1.000 kilowattuur en valt
daarmee volledig onder het prijsplafond. Indien een huishouden bijvoorbeeld op jaarbasis 4000
kilowattuur invoedt en 3000 kilowattuur afneemt en er dus sprake is van nettoteruglevering, is het
prijsplafond voor dit huishouden niet van toepassing. Lees hier meer.

Budget Energie stopt met maandelijks salderen
Energiebedrijf Budget Energie kreeg veel kritiek voor het salderen op maandbasis bij eigenaren
van zonnepanelen met een variabel contract. Nu stoppen zij per direct hiermee.
TV programma Radar
Directrice Caroline Princen heeft tijdens programma Radar van omroep AVROTROS bekend gemaakt dat
zij klanten nu met terugwerkende kracht gaan compenseren. Het bedrijf blijft wel kritisch op de
salderingsregeling. Zij vinden dat zonnepanelen hierdoor over gesubsidieerd worden en mensen zonder
zonnepanelen daar de prijs voor betalen. Lees hier meer.

Afbeelding: Slimster.nl

Record aanvragen ISDE subsidie
Afgelopen maand werd via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
(ISDE) voor 31,9 miljoen euro subsidie aangevraagd. Niet alleen dat totale volume is een record,
maar ook voor isolatie en warmtepompen werd nog nooit zo veel subsidie aangevraagd in 1
maand tijd.
Budget verhoogd
Minister Jetten heeft half oktober nog besloten om het subsidiebudget voor de ISDE-regeling voor isolatie,
warmtepompen en zonneboilers met 62 miljoen euro te verhogen. Met de huidige stormloop op de
subsidieregeling is het echter niet uit te sluiten dat het nieuw resterende budget van 70,8 miljoen euro
alsnog ontoereikend blijkt te zijn. Lees hier meer.
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