
 

 

Vraag uw gratis Bespaartas aan 

Heeft u uw Bespaartas al besteld? De Bespaartas is 

gratis en verplicht u tot niets. Bestel hem snel op 

www.nieuwborgen.net. In het nieuwsartikel over de 

Bespaartas op onze website kunt u ook zien hoe 

TikTok Tammo er al mee aan de slag is gegaan. 

Enige tijd terug heeft u van ons een brief gekregen over 

het aanvragen van uw Bespaartas. Deze tas ter waarde 

van €50 is gratis en verplicht u tot niets. In de 

Bespaartas zitten artikelen om heel makkelijk gas te 

besparen. Welke artikelen dat zijn, kiest u zelf bij het 

aanvragen van de tas. Ieder woonadres in Nieuwolda 

en Wagenborgen heeft recht op één Bespaartas. De 

eerste bespaartassen zijn inmiddels bezorgd. 

Bespaartas aanvragen 

U kunt de Bespaartas tot 1 februari 2021 aanvragen op 

www.nieuwborgen.net. Houd bij het aanvragen uw 

unieke bespaarcode bij de hand. Deze staat in de brief 

die u heeft ontvangen. Bij de brief  

zat ook een bon waarmee u de  

Bespaartas kunt aanvragen als  

u dat liever niet via internet  

doet. Heeft u geen  

brief ontvangen of  

bent u hem kwijt?  

Bel of mail ons dan.  
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 samen over op groen gas 

Aardgaswinning zorgt voor aardbevingen in Groningen en het gebruik van aardgas zorgt voor het opwarmen van 

de aarde. Deze twee problemen vragen om een oplossing. In Nieuwolda en Wagenborgen is hiervoor een plan 

bedacht: we gaan woningen en gebouwen isoleren en overstappen van aardgas op groen gas.   

Klushulp worden of een klushulp nodig? 

De artikelen in de Bespaartas moeten vaak nog wel 

gemonteerd of geplaatst worden. Niet iedereen is in 

staat om radiatorfolie aan te brengen of een 

waterbesparende douchekop te monteren. Bent u 

handig en wilt u uw dorpsgenoten een handje helpen? 

Of kunt u juist een klushulp gebruiken? Neem dan 

contact met ons op.  

Onze doelen  

Waarschijnlijk kent u ons van de overstap naar groen 

gas. We willen u daarnaast ook helpen met gas 

besparen. Want of het nu groen gas is of niet, minder 

gas gebruiken is altijd beter. Beter voor Groningen, 

beter voor het klimaat én beter voor uw portemonnee.  

De eerste Bespaartassen zijn bezorgd!  



 

 

De Padwiezer komt begin 2021 

Met de artikelen in de Bespaartas kunt u als inwoner 

van Nieuwolda of Wagenborgen een eerste stap 

zetten om gas te besparen. En er is meer mogelijk! 

Wij helpen u graag verder op weg met bespaartips, 

advies en een financiële bijdrage. Hiervoor hebben 

wij de Padwiezer gemaakt. Begin volgend jaar krijgt u 

hierover meer informatie thuisgestuurd.  

Padwiezer voor een Waarm & Zuneg thoes 

Met de Padwiezer bepaalt u zelf uw route om gas te 

besparen. De Padwiezer bestaat uit vier paden voor 

een warm en zuinig thuis.  

In het eerste pad ontdekt u hoe u gas kunt besparen. 

Dat kan bijvoorbeeld met tips en trucs of een 

onderzoek naar waar uw woning warmte lekt. In het 

tweede pad staat een aantal kleinere maatregelen 

om gas te besparen. Denk aan het beter afstellen van 

uw cv-ketel en het aanvragen van de Bespaartas.  

Het derde en vierde pad gaan we eerst testen bij 

dertig woningen. In deze paden staan mogelijkheden 

om grotere aanpassingen te doen. Denk aan het 

isoleren van muren of het installeren van een 

(hybride) warmtepomp. Als de test slaagt, dan komen 

deze paden beschikbaar voor alle woningeigenaren. 

Voor huurwoningen kijken wij samen met Groninger 

Huis nog naar de mogelijkheden in deze paden. 

Alle stappen zijn vrijwillig 

Of, en zo ja, welke maatregelen u neemt om gas te 

besparen bepaalt u helemaal zelf. Wij krijgen soms de 

vraag of men dan helemaal gasvrij moet worden. Dat 

is niet nodig. We hebben liever dat veel inwoners 

flink wat gas besparen, dan dat een paar woningen 

helemaal gasvrij wordt. Voor het gas dat u straks nog 

wel nodig heeft, kunt u in 2022 overstappen op groen 

gas.  

Wilt u meer weten? Lees dan het nieuwsartikel op 

onze website of neem contact met ons op.  
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In deze rubriek staat een vraag van een bewoner  

centraal. Deze keer stelt Gerrit Wolters uit Nieuwolda 

Nieuwborgen.net de volgende vraag.  

“Graag lever ik mijn bijdrage aan een 

beter milieu voor onze kleinkinderen en 

help ik onze regio aan een sterkere 

bodem. Groen gas door vergisting kan 

helpen, vermindering van gasverbruik 

nog meer. Vragen zijn dan natuurlijk: wat levert mij dat 

op en waar begin ik? Is er een mogelijkheid om voor 

niet te veel geld een deskundig advies te krijgen?”  

Ons antwoord: die mogelijkheid is er inderdaad. Als de 

Padwiezer van start gaat kunnen woningeigenaren 

verschillende adviezen krijgen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om advies over welke aanpassingen in uw 

huis het meest verstandig zijn én om financieel advies. 

Nieuwborgen.net vergoedt een groot deel van deze 

advieskosten.  

Vraag  
van een  
bewoner 


