
 

 

Padwiezer: tips van Koos 

De Padwiezer biedt mogelijkheden om gas te besparen. 

Vragen over de Padwiezer komen vooral terecht bij  

Koos Flikkema van Nieuwborgen.net. Heeft hij nog tips?   

Maak eerst een account aan 

Als inwoner van Nieuwolda of Wagenborgen heeft u 

een brief ontvangen met een Padwiezercode. Koos: 

“Met deze code kunt u een account aanmaken op onze 

website. Op de website staat precies hoe dit werkt en 

hoe u de vergoeding kunt aanvragen.” 

 “Regel eerst een offerte óf vraag ons naar 

een partij om de maatregel uit te voeren” 

Nog een tip van Koos: “Om de vergoeding te betalen, 

hebben we een getekende offerte nodig. Kent u zelf 

geen partij die dat kan doen? Wij kunnen u met een 

bedrijf in contact brengen. Dit kunt u in het 

aanvraagformulier aangeven.” 
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 samen over op groen gas 

Aardgaswinning zorgt voor aardbevingen in Groningen. Het gebruik van aardgas zorgt voor het opwarmen van 

de aarde. Deze twee problemen vragen om een oplossing. In Nieuwolda en Wagenborgen willen we daarom gas 

besparen. Voor het gas dat we dan nog nodig hebben, stappen we over op groen gas. Meedoen is vrijwillig. 

Meer dan één aanvraag mogelijk 

U kunt vaker een aanvraag indienen. Koos: “U hoeft niet 

alles in één keer aan te vragen. Het is geen probleem als 

u eerst bijvoorbeeld de vergoeding voor buisisolatie 

aanvraagt en op een later moment die voor een advies.” 

Klik op ‘Aanvragen’ 

“We zien soms dat er wel aanvragen zijn opgeslagen, 

maar nog niet ingediend. Wij kunnen een aanvraag pas 

in behandeling nemen als deze is ingediend. Zorg er dus 

voor dat u uw aanvraag ook echt indient door op 

‘Aanvragen’ te klikken”, aldus Koos.  

Bij vragen, gewoon even bellen 

Koos: “Mooi dat inwoners al met de Padwiezer aan de 

slag gaan! Als u nog vragen heeft, bel ons even. We 

kunnen als u dat wilt ook een afspraak maken in het 

Waarmtehoes. Gea en ik staan voor u klaar!” 

Maak een afspraak in het Waarmtehoes 

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over mogelijkheden om 

gas te besparen of het aanvragen van een vergoeding? 

Het is weer mogelijk om een afspraak te maken in het 

Waarmtehoes in Nieuwolda. Maak een afspraak door 

te bellen naar 06 - 21 92 24 27. Wij helpen u graag. 

“Zorg ervoor dat u uw aanvraag ook  
echt indient. Klik op ‘Aanvragen’!” 



 

 

Kwart inwoners bestelt Bespaartas 

Vanaf december kon u bij ons een gratis Bespaartas ter 

waarde van 50 euro aanvragen. Deze kon u zelf vullen 

met allerlei artikelen om gas te besparen.  

Ruim een kwart van de inwoners van Nieuwolda en 

Wagenborgen heeft een Bespaartas aangevraagd. Daar 

zijn we erg blij mee. Bij dit soort acties in andere regio’s 

wordt dit aantal niet vaak gehaald.  

De actie met de Bespaartas is inmiddels gestopt nu de 

lente in aantocht is. We gaan onderzoeken of we na de 

zomervakantie verder gaan met deze actie. Mogelijk 

gaan we de actie dan nog wel wat aanpassen.  

Met 52 Verkenners aan de slag 

Vanaf 25 januari konden huiseigenaren zich aanmelden 

voor de Verkennersproef. In deze proef testen we of de 

Padwiezer ook goed werkt voor de grotere maatregelen 

om gas te besparen. We hoopten op in ieder geval 30 

aanmeldingen. Die eerste dag hebben zich maar liefst 52 

huiseigenaren gemeld.  

We zijn hier heel blij mee. Daarom zijn we met deze 52 

Verkennerswoningen al gelijk aan de slag gegaan. We 

hebben het budget daarvoor vergroot. De huiseigenaren 

die zich na 25 januari hebben aangemeld, staan op de 

reservelijst. Aanmelden voor deze reservelijst kan 

trouwens nog steeds op de website (‘Verkennersproef’). 

We houden u op de hoogte van het verloop van de proef. 

Prijswinnaars vragenlijst 

Er zijn vijf inwoners uit Nieuwolda en vijf inwoners uit 

Wagenborgen geloot voor de waardebon van 50 euro. 

Zij kunnen deze bon besteden bij een lokale winkel. De 

inwoners kregen de prijs voor het invullen en 

terugsturen van de vragenlijst.  

Alle winnaars hebben een mail van ons gekregen. Nog 

niet iedereen heeft daarop al gereageerd. Mogelijk 

bent u één van de winnaars en is de mail in uw 

spambox terecht gekomen. De resultaten van het 

onderzoek vindt u op onze website. 

Waterstofproject in Wagenborgen 

Woonstichting Groninger Huis en Enexis Groep starten 

een project in Wagenborgen om ongeveer 40 

huurwoningen in het dorp aan te sluiten op een 

waterstofnetwerk. De bewoners van deze huurwoningen 

zijn al gevraagd of zij hieraan mee willen werken. Dit 

project is bedoeld om belangrijke ervaringen op te doen 

en staat los van Nieuwborgen.net. Alle overige inwoners 

van Wagenborgen en de inwoners van Nieuwolda krijgen 

de mogelijkheid om over te stappen op groen gas.  
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Een van de Verkennerswoningen waar we mee aan de slag gaan. 



 

 

Besparen begint met goed advies 

Als huiseigenaar krijgt u via de Padwiezer een flinke 

bijdrage voor het inwinnen van advies. Waarom is 

advies zo belangrijk?  

Met de Padwiezer kunt u een vergoeding krijgen voor 

verschillende eenvoudige manieren om gas te 

besparen. Later komen hier voor huiseigenaren ook 

grotere maatregelen bij, zoals het isoleren van uw 

spouw, dak of vloer. Welke grotere maatregelen zijn 

voor u het beste en hoe kunt u dat betalen? Door 

advies in te winnen, krijgt u een beter beeld van uw 

mogelijkheden. In de Padwiezer staan hiervoor vier 

adviesvormen: twee technische en twee financiële.  

Technische adviezen 

Het Wat is wijs-advies is een praktisch en concreet 

advies dat u helpt slimme stappen te zetten naar een 

energiezuinige en comfortabele woning. Wilt u een 

uitgebreider plan waarin duidelijk wordt wat de 

maatregelen u opleveren en wat ze gaan kosten? Dan 

kunt u een EPA Maatwerkadvies aanvragen. EPA staat 

voor Energieprestatieadvies. 

Subsidie- en financieringscoach 

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om 

energiebesparende maatregelen te betalen. Een coach 

geeft u een beeld van deze mogelijkheden en helpt u 

bij het aanvragen van vergoedingen of leningen. De 

coach geeft zelf geen financieel advies. Daarvoor kunt 

u een Quickscan Financieel advies aanvragen.  

Quickscan Financieel Advies 

Bij dit advies kijkt een financieel adviseur naar uw 

persoonlijke situatie. Als u weet welke maatregelen u 

wilt nemen, dan kan deze adviseur aangeven wat de 

gevolgen zijn voor uw portemonnee. Het betreft wel een 

Quickscan, dus een eerste indruk.  

Kiezen van uw adviseur  

Wij hebben een aantal onafhankelijke adviseurs 

geselecteerd. U kunt ook kiezen voor een eigen adviseur. 

Deze moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op 

onze website leest u hierover meer. 

Vergoeding voor het inwinnen van advies 

Bij de adviezen uit de Padwiezer kunt u 90 procent van 

de advieskosten vergoed krijgen vanuit de bijdrage die u 

krijgt van Nieuwborgen.net (uitgaande van 

standaardprijzen). Dat betekent dat u nog maar 10 

procent van de kosten zelf betaalt. Dat komt neer op 25 

euro voor een Wat is wijs-advies of de Subsidie- en 

financieringscoach 50 euro voor een EPA 

Maatwerkadvies of Quickscan Financieel advies. 
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Hulp voor minima met koopwoning 

Wilt u grotere gasbesparende maatregelen nemen in uw 

koopwoning en lukt dat financieel niet? Nieuwborgen.net 

start een proef genaamd ‘Iedereen kan gas besparen’. 

Tijdens deze proef willen wij huiseigenaren die geen 

lening kunnen krijgen, helpen toch de woning te 

verbeteren. Is dit bij u het geval, neem dan contact met 

ons op. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden. 



 

 

In deze rubriek staat de vraag van een bewoner 

centraal. Deze keer stelt Gerrie Stubbe uit 

Wagenborgen de volgende vraag:  

“Onlangs stond in het Dagblad van het Noorden een 

artikel over de Hydrobag. Dit is een grote zak met warm 

water die in een kruipruimte kan worden geplaatst. 

Daarin kun je warmte van de zon opslaan en later 

gebruiken. Als ik zo’n hydrobag wil plaatsen, kan ik 

daarvoor een vergoeding van jullie krijgen?”  

Antwoord: op dit moment staat de Hydrobag niet in de 

Padwiezer. In de zomer bekijken we of de Padwiezer 

goed werkt voor inwoners en of er nog dingen missen. 

Mist u iets? Geef dat dan aan ons door 

(www.nieuwborgen.net/vragenlijst).  

Geen internet? Geen nood! 

Heeft u geen internet? Dan helpen wij u graag bij het 

aanvragen van een vergoeding. Bel ons!  

Ook als u vragen heeft of iets met ons wilt delen. Wij 

horen het graag! 

Contact 
Lindelaan 11 | 9944 DB Nieuwolda 

06 - 219 224 27  
www.nieuwborgen.net  | info@nieuwborgen.net 

U bepaalt zelf of u meedoet  

Bij Nieuwborgen.net krijgen we soms vragen over de 

vrijwilligheid van wat we bieden. Bijvoorbeeld bij het 

aanvragen van de Bespaartas of maatregelen in de 

Padwiezer. Het antwoord op die vraag is: ons volledige 

aanbod is helemaal vrijwillig en verplicht u tot niets.  

We willen dat ons aanbod voor elke inwoner van 

Nieuwolda en Wagenborgen aantrekkelijk is. Daar hoeft 

u niet op in te gaan. U kiest uw gasleverancier zelf, 

bepaalt zelf of u gaat isoleren en zo ja, welke 

maatregelen u neemt. 

Vrijwillig uw woning isoleren  

Of u maatregelen neemt om gas te besparen bepaalt u 

dus zelf. Het verplicht u ook niet om later op groen gas 

over te stappen. Door uw woning te isoleren, bespaart 

u wel gas. Minder gas gebruiken betekent lagere 

energiekosten en dat is weer goed voor uw 

portemonnee. Bij sommige maatregelen wordt uw 

woning vaak ook prettiger om in te wonen.  

Energie én geld besparen 

We weten dat het gasverbruik in Nieuwolda en 

Wagenborgen ongeveer 35 procent hoger is dan 

gemiddeld in Nederland. De energierekening is voor 

veel woningen in beide dorpen dus ook veel hoger.  

Dat is één van de redenen dat wij vanuit 

Nieuwborgen.net u helpen om energie - en dus geld - 

te besparen. Wat nodig en handig is, verschilt per 

woning. Daarom geven wij ook de mogelijkheid om hier 

advies over te krijgen.  

Overstappen op groen gas: ook dat is vrijwillig 

Overstappen op groen gas is vrijwillig. Stapt u niet over, 

dan verandert er voor u niets. U houdt uw aansluiting 

op het gasnetwerk. U kiest zelf uw gasleverancier. 

Tussentijds overstappen naar een andere leverancier 

blijft mogelijk.  

Vraag  
van een  
bewoner 
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