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Besparen doe je zo! 

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.
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Nieuwborgen.net helpt u gas te besparen. Dat is beter voor 
Groningen, voor het klimaat én voor uw portemonnee. Via 
een gratis Wat-is-Wijs+ Advies komt u erachter hoe u dat in 
uw woning het beste kunt doen. Neemt u vervolgens 
maatregelen om gas te besparen? Dan vergoedt
Nieuwborgen.net een deel van de kosten. 
 
Wat-is-Wijs+ Adviezen

Met alle maatregelen in de Padwiezer bespaart u gas én geld. 
Bepalen welke maatregelen het beste bij u en uw woning 
passen, is best lastig. U kunt daarvoor een gratis 
‘Wat-is-Wijs+ Advies’ aanvragen. Een van onze
huisadviseurs komt dan bij u langs. Hij of zij kijkt met u naar 
uw woning en wat de beste oplossing is om gas te besparen. 
U krijgt het advies toegestuurd. U bepaalt vervolgens zelf of u 
maatregelen neemt om gas te besparen. En zo ja, welke 
maatregelen dat zijn. Neemt u maatregelen, dan bepaalt u 

Zaterdag 13 november en woensdag 17 november bent u van harte 
welkom op één van de informatiemarkten. De mensen van
Nieuwborgen.net staan op die dagen voor u klaar om uitleg te geven en 
uw vragen te beantwoorden. 

U kunt in gesprek gaan over uw persoonlijke situatie en hoe u gas kan 
besparen. Ook wordt de Padwiezer uitgelegd. Hiermee vraagt u uw 
vergoeding aan voor maatregelen om gas te besparen. Op de
informatiemarkt kunt u ook een bespaartas ophalen als u deze nog niet 
heeft aangevraagd. Daarnaast kunt u een Wat-is-Wijs+ Advies aanvragen.

2. Kom naar de informatiemarkt!

Wist u dat u ook tijdens het 
inloopspreekuur bij ons terecht kunt?

•  Waarmtebus in Nieuwolda (Trefpunt): iedere dinsdag 
van 15.00 tot 17.00 uur.
•  Waarmtebus in Wagenborgen (parkeerplaats tegen-
over Petruskerk): iedere donderdag van
14.00 tot 16.00 uur. 

zaterdag 
13 NOV
woensdag
17 NOV

Data en tijd

ook nog steeds zelf of u straks overstapt op groen gas. Dat 
blijft een vrijwillige keuze.

Padwiezer helpt huiseigenaren gas (en geld) 
besparen

Nieuwborgen.net vergoedt de helft van de kosten om gas te 
besparen tot een bedrag van 5.000 euro per woning. In de 
Padwiezer leest u precies wat en hoeveel u vergoedt krijgt.
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Bekijk de video
TikTok Tammo wil er meer van weten en bracht daarom een 
bezoek aan het Waarmtehoes in Nieuwolda: “Vertel eens 
even Koos, de Padwiezer, wat is dat?” Op de nieuwspagina 
van nieuwborgen.net kunt u de video bekijken.  

   Trefpunt Nieuwolda
   11.00 tot 15.00 uur.

   Sportzaal Wagenborgen
   19.00 tot 21.00 uur.

1. Vraag een gratis Wat-is-Wijs+ Advies aan
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Wethouders Jan Menninga en 
Jurrie Nieboer brengen inwoners
Nieuwolda en Wagenborgen een 
‘waarm & zuneg’ bezoek

Woensdag 15 september zijn de inwoners van
Nieuwolda en Wagenborgen verrast met een bezoek van 
wethouders Jan Menninga (gemeente Eemsdelta) en 
Jurrie Nieboer (gemeente Oldambt). Zij gaven het 
startsein voor huiseigenaren uit beide dorpen om 
€5.000 aan te vragen voor maatregelen om gas te 
besparen. 

3. Waarm & Zuneg bezoek

Mooie opsteker voor inwoners

“Het is fantastisch dat de inwoners van Nieuwolda en 
Wagenborgen vanaf nu een vergoeding kunnen
aanvragen om hun huis te verduurzamen en gas te 
besparen. Met deze vergoeding was isoleren nog nooit zo 
goedkoop. Ook omdat aardgas steeds duurder wordt, is 
het een mooie opsteker voor de inwoners van beide 
dorpen”, aldus Jan Menninga.

De wethouders gingen met de Waarmtebus daarna beide 
dorpen in. Ze gingen in gesprek met de inwoners.
Huiseigenaren konden ook direct een afspraak maken 
voor een gratis Wat-is-Wijs+ Advies. Ga naar de
nieuwspagina van nieuwborgen.net om een terugblik op 
deze dag te bekijken. 
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Verschillende vergoedingen voor gas 
besparen mogelijk

U krijgt de helft van de kosten om gas te besparen 
vergoed van Nieuwborgen.net tot een maximum van 
5.000 euro per woning. Ook het rijk vergoedt een deel 
van de kosten voor gas bespare. Mogelijk kunt u ook 
een vergoeding krijgen vanuit het Versterkings-
programma van de NCG. Wilt u weten hoe u zo goed 
mogelijk gebruik kunt maken van al deze
vergoedingen? Lees het artikel ‘Haal maximaal voordeel 
uit alle vergoedingen’ op de nieuwspagina van 
www.niewborgen.net of neem contact met ons op.

Financiële hulp

Naast alle vergoedingen moet u wellicht ook een 
deel van de kosten zelf betalen. Heeft u hulp of 
advies nodig wanneer u een gedeelte van de kosten 
zelf betaalt? Of vindt u de financiële kant van gas 
besparen sowieso ingewikkeld? In samenwerking 
met het Nationaal Warmtefonds bieden we gratis 
onafhankelijk financieel advies. We werken samen 
met gecertificeerde financieel adviseurs van ‘Huis en 
Hypotheek’, ‘Duurzaam Financieren’ in Appingedam 
en makelaardij Meijer & Drent in Appingedam. Via de 
Padwiezer kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt 
maken.

André Smit woont met zijn gezin in een nieuwbouwwijk in 
Wagenborgen. Toen ze het huis een aantal jaren geleden 
kochten, hebben ze direct gekeken hoe ze energie konden 
besparen. Zo hebben ze zonnepanelen en dubbel glas 
laten plaatsen en hebben ze het huis goed laten isoleren. 
Veel is dus al goed geregeld. Wat blijft er dan nog over? 
 
Welke kansen zie je voor jullie woning?

“Wij zijn vrij snel achter de Bespaartas aan gegaan. We 
hebben toen ook bezoek gehad van een van de
huisadviseurs van Nieuwborgen.net. Allereerst kregen we 
als advies een aantal tochtstrips te vervangen. Dat hebben 
we ook gedaan. Ook pakken we de keuken aan en krijgen 
we in november een inductiekookplaat.

In het Wat-is-Wijs+ Advies staat een aantal
mogelijkheden wat we nog meer kunnen doen om 
energie te besparen. Daaruit blijkt dat als we in de 
toekomst een elektrische of hybride auto willen
aanschaffen, we wel extra zonnepanelen nodig hebben. 
Ook krijgen we als advies een hybride luchtwaterpomp te 
installeren. Dat wil ik eerst nog wat verder onderzoeken. 
Past dat bijvoorbeeld in de bestaande bouw of hebben we 
dan extra ruimte nodig? Ik ben heel benieuwd hoeveel we 
hiermee uiteindelijk kunnen besparen.”

Benieuwd naar het hele artikel?
U leest het artikel op de nieuwspagina van 
www.nieuwborgen.net.

4. Inwoner aan het woord
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