MAART 2022

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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1. Wat vragen mensen tijdens het spreekuur in de Waarmtebus?
Het is inmiddels al een bekend begrip geworden in beide
dorpen: de Waarmtebus. Iedere donderdag
‘bemannen’ Koos en Abel de bus, op een van de twee vaste
plekken. In de even weken staan ze in Nieuwolda en in de
oneven weken kan men in Wagenborgen de bus
bezoeken.
Koos: “Tijdens het spreekuur bezoeken inwoners de bus met
diverse vragen. Zo willen ze bijvoorbeeld graag meer
informatie over wat wel en wat niet binnen de regeling valt.
Of ze hebben vragen over groen gas. Dan vertellen we wat
groen gas is. En dat overstappen op groen gas vrijwillig is.
Een andere keer helpen we een inwoner bij de Padwiezer.
Bijvoorbeeld als het uploaden van facturen niet helemaal
lukt. Dan doen wij dat .”
“Inwoners weten ons nu goed te vinden. Vanochtend belde
er nog een mevrouw: ‘Jullie staan straks zeker weer om 14.00

uur in Wagenborgen?’. Dat maakt de Waarmtebus tot een
groot succes. Het is herkenbaar en men weet nu gewoon dat
we er staan”, sluit een enthousiaste Koos af.

Wilt u ook de Waarmtebus bezoeken?

De Waarmtebus staat iedere donderdag tussen 14.00 en
16.00 uur in: Nieuwolda, parkeerplaats ’t Trefpunt of
Wagenborgen, tegenover de Petruskerk.
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2. Huis-aan-huis in Wagenborgen
De afgelopen weken heeft een team van Nieuwborgen.net
op verschillende plekken in Wagenborgen bĳ mensen
thuis aangebeld. We waren benieuwd of we nog konden
helpen met gas besparen. Huiseigenaren in Nieuwolda en
Wagenborgen kunnen namelĳk gratis advies krĳgen. Én
een vergoeding tot 5.000 euro.
Veel mensen willen aan de slag
Maar liefst 56 van de 100 huiseigenaren waarbij het team
heeft aangebeld, wilden een gratis Wat-is-Wijs+ Advies! Veel
huiseigenaren willen dus aan de slag met gas besparen.
Annegreet Blanken was een van die teamleden. Zij zag dat
mensen vaak al over gas besparen nadenken, bijvoorbeeld
vanwege de stijgende gasprijs. Annegreet: “Soms weten
huiseigenaren niet zeker wat het beste is om te doen. Of wat
dat kost en opbrengt. Persoonlijk advies kan daar echt bij
helpen. Dat wij aanbelden, gaf vaak net even het zetje dat
mensen nodig hebben om in actie te komen.”
Zeventien huiseigenaren hadden trouwens geen
belangstelling. In sommige gevallen kwam dat omdat
mensen zelf al voldoende hadden gedaan om gas te
besparen.
Wat is een Wat-is-Wijs+ Advies?
We bellen de huiseigenaren die zich hebben aangemeld

voor een advies voor het maken van een afspraak. De
huisadviseur van Nieuwborgen.net komt dan langs en neemt
samen met de huiseigenaar de woning en de wensen door.
Op basis daarvan krijgt de huiseigenaar een advies waarin
staat wat hij of zij het beste kan doen om gas te besparen.
Ook staat daarin wat de kosten en opbrengsten van die
maatregelen zijn én wat de mogelijke vergoedingen (subsidies) zijn. Het advies kost niets en is vrijblijvend (het verplicht
u niet om maatregelen te nemen).
Huis-aan-huis in Nieuwolda
We willen nog meer huiseigenaren helpen om gas te
besparen. Daarom gaan we ook bij mensen in Nieuwolda
thuis aanbellen. Wilt u daar niet op wachten? U kunt altijd
contact met ons opnemen via:
06 – 21 92 24 27 of stuur
een mail naar
info@nieuwborgen.net.
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3. Inwoners aan het woord
In twee nieuwe inwonersverhalen vertellen huiseigenaren
welke maatregelen zĳ hebben genomen om gas te
besparen. We spraken Karin Brouwer uit Wagenborgen en
Gerrit Wolters uit Nieuwolda. Beiden hebben ze maatregelen getroffen om het wooncomfort te verhogen én
tegelĳkertĳd gas te besparen. Welke maatregelen dat zĳn
en hoe ze dat hebben aangepakt leest u hieronder.

Vragen over groen gas?

Wilt u meer weten? U leest de complete
verhalen van Karin en Gerrit op onze website:
www.nieuwborgen.net/nieuws (en klik
vervolgens op ‘Nieuws Uit de Dorpen).]

Karin heeft op de bovenverdieping het plafond, de wanden
en vloer laten isoleren en HR++ glas laten aanbrengen.
Daarnaast heeft ze de slaapkamer en badkamer laten
isoleren. In de badkamer zijn er ook HR++ glas,
vloerverwarming en een elektrische radiator gekomen. Ook
het toilet is geïsoleerd en voorzien van HR++ glas.
Veel van deze maatregelen kan ze dankzij verschillende
vergoedingen betalen. Karin: “We hebben tot nog toe in
totaal een bedrag van 25.875 euro vergoed gekregen. Buiten
alle genoemde bedragen hebben wij de afgelopen jaren
natuurlijk ook eigen geld in “de renovatie van het gehele
huis en tuin” gestoken.”
Ze vult aan: “Ten opzichte van vorig jaar hebben we 48 m3
gas bespaard. Dat lijkt nu nog niet zoveel, maar de renovatie
van de badkamer is in september vorig jaar gestart. De
komende afrekening zal dus nog meer besparing laten zien.
Op elektra hadden wij een besparing van 1.919 kWh, dat
komt neer op € 61,32. Door de overloop te isoleren werd
elektrische bijverwarming overbodig en we maken nu
gebruik van LED verlichting.
Gerrit Wolters is vanaf het begin af aan als een van de
koplopers betrokken bij Nieuwborgen.net. Gerrit: “Als een
van de eersten ontvingen we in de loop van 2021 een
Wat-is-Wijs Advies. Abel is bij ons langs geweest en heeft alle
adviezen uitgewerkt in een rapport. In eerste instantie
zouden we alleen vloerisolatie toepassen. Dat zou al een stuk
wooncomfort op de korte termijn geven. Later hebben wij
samen de conclusie getrokken dat vloerisolatie al een mooie
stap in de goede richting is, maar als we meer gas willen
besparen daarvoor het moment NU is. Er zit een behoorlijke
subsidie op. Na wat wikken en wegen hebben we besloten
om ook de spouwmuren te isoleren. In maart laten we ook
het platte dak isoleren en we overwegen nog om HR++ glas
te plaatsen,” vertelt Gerrit.

Gerrit Wolters heeft de maatregelen kunnen financieren
dankzij hulp van het Nationaal Warmtefonds. Gerrit:
“Nieuwborgen.net heeft ons voor de financiering in contact
gebracht met het Nationaal Warmtefonds. Deze organisatie
biedt particuliere wooneigenaren leningen met een lage
rente voor maatregelen om energie te besparen. In overleg
met hen hebben we een gesprek gehad met een financieel
adviseur. Wij maken nu gebruik van een lening. Omdat we
geen twintig meer zijn, hebben we behoorlijk wat gegevens
moeten invullen. Daar heeft de financieel adviseur ook mee
geholpen. De ISDE-vergoeding moeten we nog aanvragen.
Dat doen we als alles achter de rug is en ook het platte dak is
geïsoleerd. Van Nieuwborgen.net hebben we de vergoeding
al ontvangen. Dat staat direct na goedkeuring op de
rekening. Het wordt vooraf gestort en dat is dus heel
plezierig.”
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4. Organiseer een 'Zuneg mit gas oavend'
Praktisch aan de slag met gas besparen

Tijdens een ‘Zuneg mit Gas oavend’ kunt u samen met uw
buren of dorpsgenoten praktisch aan de slag met gas
besparen. Met welke kleine maatregelen kunt u snel gas
besparen? Hoe komt u erachter welke grote maatregelen
voor u het beste zijn? Welke vergoedingen kunt u
daarvoor krijgen? En hoe vraagt u die aan? Een ‘Zuneg mit
Gas oavend’ is bovendien een ideaal moment om uw
eigen ervaringen te delen. En er is tijd en ruimte om alle
vragen, ideeën en opmerkingen van u en uw gasten te
bespreken.

We zijn op zoek naar inwoners die zo’n avond willen
organiseren. Voor uw eigen straat of buurt. U bepaalt zelf
de locatie en het tijdstip en wie u uitnodigt. Het programma maken we samen en Nieuwborgen.net zorgt voor de
versnaperingen. Natuurlijk ontvangt u hiervoor een
kleinigheidje als dank. Heeft u interesse? Neem dan
contact met ons op.

5. Hulp bij aanvraag subsidie

‘Verduurzaming en Verbetering Groningen’
Een aantal inwoners kon begin januari een
subsidie/vergoeding van 10.000 euro aanvragen bij het
SNN (‘Verduurzaming en Verbetering Groningen’).
Nieuwborgen.net heeft hen aangeboden om hierbij te
helpen. In totaal hebben 42 huiseigenaren hiervan
gebruik gemaakt. Koos Flikkema van Nieuwborgen.net
stond op 10 januari ’s ochtends om half acht bij het SNN
steunpunt in Scheemda om de papieren aanvragen in te
leveren. De betreffende huiseigenaren hebben het
ontvangstbewijs inmiddels ook ontvangen.

Koos Flikkema van Nieuwborgen.net stond al
vroeg in de rĳ bĳ het SNN Steunpunt om de
papieren aanvraagformulieren in te leveren
(met de zwarte tas naast de tuinstoel).
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