
WAARM &

ZUNEG THOES
Doe mee en bespaar!

  Ik heb een koopwoning
  
  Als woningeigenaar kiest u zelf de onderdelen uit de Padwiezer die voor u  
  interessant zijn. Blijft er na uw keuze nog een deel van uw bijdrage van
Nieuwborgen.net over? Dan blijft deze beschikbaar voor uw woonadres.  U kunt de rest van deze 
bijdrage later gebruiken om grotere maatregelen mee uit te voeren.
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We willen niet alleen deze kleine maatregelen mogelijk maken. We willen u ook helpen om grotere 
maatregelen te nemen. Want ook de grotere aanpassingen om gas te besparen moeten voor u 
makkelijk en betaalbaar zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het isoleren van uw dak, vloer of muren. 
Of het plaatsen van een zonneboiler of warmtepomp. 

We hebben een plan gemaakt om de Padwiezer uit te breiden met verschillende grotere
aanpassingen. Dit plan gaan we in de winter eerst testen bij een beperkt aantal woningen. Als de 
uitbreiding van de Padwiezer goed werkt, dan komt deze beschikbaar voor alle woonadressen in 
Nieuwolda en Wagenborgen. We vullen dan de bijdrage per woonadres vanuit Nieuwborgen.net 
verder aan. De hoogte van deze aanvulling stellen we vast na het testen van het plan.
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Wilt u deze winter al meer doen om gas te besparen in uw huis? Wij willen de aanpak voor grotere 
maatregelen testen met 30 huiseigenaren. Deze zogenaamde verkenners kunnen direct al meer 
stappen zetten en krijgen daarbij extra voordeel. Voor hen wordt de bijdrage daarvoor verder
aangevuld tot € 5.000. Ook krijgt u als verkenner een gratis quick scan van uw woning.

Wilt u dat uw woning meedoet als verkennerswoning? In de brief bij deze folder leest u hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden. Wees er snel bij, want er is maar beperkt ruimte.

 Over Nieuwborgen.net

� � Aardbevingen, fossiele brandstoffen en broeikasgassen: we willen er vanaf. 
  Nieuwborgen.net wil in Nieuwolda en Wagenborgen woningen en   
gebouwen energiezuiniger maken en zoveel mogelijk gebruik maken van groen gas uit de directe 
omgeving. Hieraan werken de gemeenten Oldambt en Eemsdelta, Woonstichting Groninger Huis, 
Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis mee.

  Waarom (groen) gas besparen?

� � Naast gas besparen wil Nieuwborgen.net u straks ook de mogelijkheid  
bieden om over te stappen op groen gas. Groen gas is een waardevolle grondstof. Het is zonde om 
groen gas te verbruiken wanneer dat niet nodig is. En of u nu aardgas of groen gas gebruikt, 
minder gas gebruiken scheelt in de portemonnee. Door maatregelen te nemen om gas te besparen, 
wordt uw huis aangenamer om in te wonen. 

  Organiseer een 'Zuneg mit gas oavend'

� � Tĳdens de 'Zuneg mit gas oavend' krĳgt u tips om gas te besparen en krijgt u te 
zien hoe u maatregelen zelf kunt aanbrengen. Wilt u samen met ons zo'n avond voor u en uw buren 
bij u thuis organiseren? Neem dan contact met ons op. De gastvrouw/-heer krijgt van ons een leuke 
verrassing. Uiteraard houden wij rekening met corona. Deze avonden gaan alleen door wanneer dit 
veilig kan.

Uw mening telt 

� � Wij zijn nieuwsgierig of de Padwiezer voor u goed werkt.
Wilt u uw mening aan ons doorgeven? Ga dan naar www.nieuwborgen.net/vragenlijst en vul de 
vragenlijst in. Uw mening helpt ons om te bepalen waar en hoe we onze aanpak kunnen
verbeteren.

Voorwaarden voor de Padwiezer

• Per woonadres is vanuit Nieuwborgen.net een totale bijdrage beschikbaar van € 495 voor
 huurwoningen en € 1.845 voor ieder ander woonadres.

•  U kunt deze bijdrage besteden aan de mogelijkheden in de eerste twee paden in de Padwiezer.  
 Kiest u een maatregel, dan krijgt u van Nieuwborgen.net daarvoor een vergoeding.
 Deze vergoeding gaat dan af van de totale bijdrage dat voor uw woonadres beschikbaar is. 

•  Bij een deel van de mogelijkheden wordt ook een eigen bijdrage van u gevraagd. Kunt u deze   
 eigen bijdrage niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. 
 Neem hierover contact met ons op. 

•  Levering van de eventuele artikelen zolang de voorraad strekt.

•  (Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

•  Meer voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling ‘Waarm en Zuneg Thoes’ gemeente Oldambt  
 2020. Deze vindt u op www.nieuwborgen.net.

Ik ben huurder 

  Huurt u uw woning? Ook dan kunt u gebruik maken van een aantal    
onderdelen in de Padwiezer. U ziet een witte H staan bij de maatregelen waarvoor u als huurder in 
aanmerking komt. Als u verhuurder bent van een woning in Nieuwolda en Wagenborgen kunt u met 
ons contact opnemen. Dan komt u misschien ook in aanmerking voor ondersteuning bij de uitvoering 
van bepaalde maatregelen.

Contact

Lindelaan 11 | 9944 BE Nieuwolda
06 - 219 224 27 

www.nieuwborgen.net  | info@nieuwborgen.net

            @nieuwborgen          Nieuwborgen.net          nieuwborgen

Padwiezer naar voordelige 
maatregelen om thuis

gas te besparen.



We willen het u zo makkelijk mogelijk maken. 
U kunt alle maatregelen vanaf 25 januari 2021 

aanvragen door het aanvraagformulier op
www.nieuwborgen.net in te vullen. Heeft u vragen of 

hulp nodig bij het aanvragen, neem dan gerust contact 
met ons op. U kunt ons bellen op 06 - 219 224 27 of 

een e-mail sturen naar info@nieuwborgen.net. 
Wij staan klaar om u te helpen.
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B1 Bespaartas
Bespaartas
Heeft u uw gratis Bespaartas ter waarde van € 50 al aangevraagd? 
U kunt deze vullen met verschillende artikelen om gas te besparen. U 
kunt de tas op www.nieuwborgen.net aanvragen. Houd hierbĳ uw 
unieke bespaarcode bĳ de hand. Ieder woonadres heeft hierover een 
brief van ons ontvangen. Heeft u hulp nodig bĳ het aanbrengen of 
monteren van de artikelen in uw Bespaartas? Als u ons belt of een 
e-mail stuurt, dan regelen wĳ een klushulp. 

B2 Ketel
Temperatuur cv-installatie verlagen
Veel cv-ketels staan te warm ingesteld. Dit geeft onnodig 
energieverlies. Door de ketel goed in te stellen kunt u gas 
besparen, terwĳl u daar niets van merkt. U hoeft deze mogelĳkheid 
niet te kiezen als u al kiest voor het inregelen van uw cv. 

Inregelen cv voor meer rendement en comfort
Naast de temperatuur van de ketel kan uw hele cv-installatie 
afgesteld worden om het in huis aangenamer te maken. En het 
scheelt ook nog flink in uw gasverbruik.  Voor deze klus is echt een 
expert nodig. Nieuwborgen.net brengt u graag in contact met een 
expert om deze klus te klaren.

B3 Ramen en deuren
Ramen en deuren gaan na een tĳd soms doorhangen. Hierdoor 
ontstaan kieren. Het gaat tochten en er ontsnapt warmte die u 
liever binnen houdt. Nieuwborgen.net brengt u graag in contact 
met een aannemer om uw ramen en deuren af te stellen en zo 
kieren te verhelpen.

B4 Radiatoren
Buisisolatie om de leidingen van de radiatoren
Voorkom dat warmte ontsnapt door uw verwarmingsbuizen te 
isoleren.

Radiatorventilator
Met een ventilator onder uw radiator is uw huis sneller warm met 
minder energie. Het is een klein apparaatje dat u aan de
onderkant van de radiator vastmaakt. 

Gratis

Gratis

Zuneg mit gas
oavend

Gratis

Folder
‘Verken & Start’

Gratis

Energiecoach

Wat is wĳs-advies

Vergoeding €225
Eigen bĳdrage €25

EPA Maatwerkadvies

Vergoeding €450
Eigen bĳdrage €50

Gratis

Speur de
energieslurper

Check uw warmtelek

Vergoeding €290
Eigen bĳdrage €35 

Subsidie- en
Financieringscoach

Vergoeding €225
Eigen bĳdrage €25

Quick Scan door
Financieel Adviseur

Vergoeding €450
Eigen bĳdrage €50

Buisisolatie om de 
leidingen van de 

radiatoren

Vergoeding €15
Eigen bĳdrage €15

Radiatorventilator

Vergoeding €75
Eigen bĳdrage €75

Vergoeding €75
Eigen bĳdrage €75

Vergoeding €15
Eigen bĳdrage €15

Temperatuur
cv-installatie

verlagen

Vergoeding €195
Eigen bĳdrage €195

Inregelen cv voor 
meer rendement en 

comfort

P A D  A
verken uw mogelijkheden

P A D  B
start met gas besparen

Woningscans
Wilt u als woningeigenaar weten welke 

(grotere) maatregelen u het beste kunt nemen 
om gas te besparen? Dan kunt u kiezen voor 

een eenvoudig of uitgebreid advies
(alleen voor woningeigenaren).

Hulp bij financiën
Wilt u meer en/of grotere maatregelen nemen?

En wilt u weten welke subsidies en leningen 
daarvoor het beste zijn? Of heeft u hulp nodig bij 

het aanvragen van een subsidie? Kies dan voor 
onderstaande mogelijkheden (alleen voor

woningeigenaren).

Meten is weten
Kom te weten waar uw huis warmte lekt,
waar het tocht of waar u energie verspilt. 

BespaartasVraag uw gratis Bespaartas
ter waarde van € 50 aan.

Ramen & deuren
Tocht in huis?

Laat uw ramen en deuren
afstellen.

Ketel
Met een goede afstelling van de 

cv-ketel kunt u al snel gas besparen. 
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In pad B vindt u de aanpassingen die u zelf makkelijk kunt doen in uw woning.
Wilt u hulp om de artikelen in de Bespaartas, de buisisolatie of de radiatorventilator aan te

brengen of te monteren? Vraag dan een klushulp via Nieuwborgen.net
aan via info@nieuwborgen.net.  

Radiatoren
Meer warmte uit de radiatoren halen?

Deze opties zorgen voor warmte op
de juiste plek.

Later dit jaar
verder met

grotere
maatregelen

PADWIEZER

Tips & Trucs
Krijg gratis tips en trucs om gas te besparen.

= Koopwoning
= Huurwoning
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Nieuwborgen.net wil u helpen gas te besparen voor een Waarm & Zuneg thoes. Want dat is beter 
voor Groningen, voor het klimaat en voor de portemonnee.  

Wij hebben daarom de Padwiezer gemaakt. In deze Padwiezer staan vier paden met verschillende 
mogelijkheden om gas te besparen en advies te krijgen. En het mooie is: u krijgt hiervoor van 
Nieuwborgen.net een flinke bijdrage. 

De eerste twee paden van de Padwiezer vindt u hiernaast. Hierin staan verschillende mogelijkheden 
om binnenkort al gas en geld te besparen door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen. 
Woningeigenaren kunnen in het eerste pad ook advies inwinnen. 

De laatste twee paden gaan we eerst uitproberen bij dertig woningen. In deze paden maken we 
grotere aanpassingen om gas te besparen mogelijk. 
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Voor de mogelijkheden in de eerste twee paden van de Padwiezer stelt Nieuwborgen.net een 
bijdrage beschikbaar van € 495 voor huurwoningen en € 1.845 voor ieder ander woonadres. Welke
maatregelen u neemt, bepaalt u zelf. U kiest uw eigen pad om gas te besparen. Kiest u een
maatregel, dan krijgt u van Nieuwborgen.net daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding gaat dan af 
van de totale bijdrage die voor uw woonadres  beschikbaar is. 
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Vanaf 25 januari 2021 kunt u de mogelijkheden in de eerste twee paden van de Padwiezer bij ons 
aanvragen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op www.nieuwborgen.net. Op onze website vindt 
u ook alle regels die bij het aanvragen gelden. Deze padwiezer loopt eerst tot en met juni 2021. Op 
basis van de ervaringen in het eerste half jaar van 2021 bekijken we hoe we de padwiezer kunnen 
verbeteren en aanpassen.

In pad A vindt u een aantal mogelijkheden om advies en ondersteuning  te krijgen. Advies over uw woning 
en advies over geld. We raden woningeigenaren aan om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Vooral 
als u van plan bent om grotere maatregelen te nemen. U weet dan precies welke maatregelen voor uw huis 
verstandig zijn en wat dit voor u financieel gaat betekenen. Bent u huurder? Dan zijn deze mogelijkheden 

voor u niet beschikbaar. U kunt daarvoor contact opnemen met uw verhuurder.

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen
op 06 - 219 224 27 of een e-mail sturen naar info@nieuwborgen.net. 

Wij staan klaar om u te helpen.

A1 Tips & Trucs
Folder ‘Verken en start’
Deze folder geeft eenvoudige tips en trucs om direct gas te 
besparen.

Energiecoach
Op verzoek komt een energiecoach bĳ u langs. U krĳgt onder 
andere tips over gas besparen en uitleg over de energierekening.

Zuneg mit gas oavend
Bezoek een ‘Zuneg mit gas oavend’ of organiseer deze voor u en 
uw buren (alleen wanneer dit coronaveilig kan). Tĳdens de avond 
krĳgt u tips om gas te besparen en krĳgt u te zien hoe u 
maatregelen zelf kunt aanbrengen. 

A2 Woningscans
Wat is wĳs-advies
Wilt u snel te weten komen welke maatregelen voor uw woning 
en situatie het meest geschikt zĳn? Waar u het meeste gas en geld 
kunt besparen en hoe uw huis nog aangenamer wordt om in te 
wonen? Laat dan een adviseur bĳ u thuis langskomen voor een 
'Wat is wĳs?' advies.

EPA Maatwerkadvies
Het uitgebreidere EPA Maatwerkadvies geeft voor uw woning aan 
welke maatregelen u het beste kunt nemen. Er staat ook in wat die 
maatregelen kosten en hoe lang het duurt voor u deze kosten 
heeft terugverdiend met een lagere energierekening.

A3 Hulp bij financiën
Subsidie- en Financieringscoach
Wilt u hulp bĳ het kiezen van de juiste subsidie-/
leningvormen? Onze Subsidie- en Financieringscoach helpt u 
graag. Onze coach kan u ook ondersteunen bĳ het aanvragen 
hiervan of u in contact brengen met een onafhankelĳk financieel 
adviseur.

Quick Scan door Financieel Adviseur
Wilt u ook grotere maatregelen nemen en weten hoe u deze het 
beste kunt betalen en wat dat betekent voor uw financiële 
situatie? Vraag dan een financieel advies door een erkend 
Financieel Adviseur aan.

A4 Meten is weten
Speur de energieslurper
U kunt een week lang een energiemeter lenen. Deze meter
plaatst u tussen het stopcontact en uw apparaat. Zo kunt u precies 
zien hoeveel energie uw apparaat verbruikt.

Check uw warmtelek
Laat infraroodfoto’s van uw woning maken. Op deze foto’s ziet u 
waar uw huis warmte lekt. De experts kĳken ook direct waar u last 
heeft van kieren en tocht. Hierdoor krĳgt u een heel goed beeld 
waar isolatie en kierdichting in uw woning nodig is.

A1

A2

A3

A4

B3

B4

B1

B2

�����	
���


