
Deze tekst gaat verder op de achterkant.  

 

 

 

Aan de bewoners van 

Elzenbroek 32 

4824BC Breda 

 

 

Wil jij ook een energiezuinig huis? 
Doe mee met ons proefproject in Haagse Beemden! 

 

Breda, 22 februari 2023  

Beste bewoner,  

Je huis energiezuinig maken. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Energie A16 start samen met 

Bewonerskomitee Haagse Beemden (BEKOM), energiecoöperatie BRES en de gemeente 

Breda een proefproject om huiseigenaren in de Haagse Beemden te helpen. We zoeken 

daarvoor 20 huiseigenaren die mee willen doen. Dit is gratis en kan je honderden euro’s 

besparen. Heb jij interesse?  

 

Wat betekent meedoen? 

Samen maken we een plan voor jouw huis om jouw energierekening omlaag te brengen. 

Hierin staan alle mogelijke maatregelen: van tochtstrip tot isolatie. We bekijken wat die 

maatregelen kosten, hoe je ze kunt betalen en wat het effect is op je energiegebruik. 

Vervolgens helpen we bij het vinden van vakmensen.  

 

Wie zoeken we? 

We zoeken huiseigenaren die: 

• energie willen besparen en hulp willen bij het maken van een plan, 

• op korte termijn een of meer maatregelen willen nemen, 

• mee willen denken over hoe we andere huiseigenaren kunnen stimuleren om hun 

huis energiezuiniger te maken, 

• ervaringen van dit project willen delen met mensen in Breda. 

 



 

Maak jij je zorgen over je energierekening? 

We zoeken nadrukkelijk bewoners die zich zorgen maken over hun energierekening. Samen 

gaan we op zoek naar mogelijkheden om die rekening omlaag te krijgen en maatregelen te 

kunnen betalen. Meedoen is gratis en verplicht tot niets. De kosten van dit project worden 

betaald vanuit een Europese subsidie (55%) en door de gemeente Breda (45%) en vanuit een 

Europese subsidie (55%). 

 

Waarom starten we in jouw buurt? 

In deze wijk staan veel huizen die gebouwd zijn in de jaren tachtig. Aan deze huizen kan vaak 

nog veel gedaan worden om energie te besparen.  

 

Aanmelden 

Doe je mee? Meld je aan via de website van Energie A16: 

www.energieA16.nl/maatwerkadvies. Of stuur mij een mail. We 

ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 3 maart. We 

nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.  

Heb je toch nog vragen, dan kun je me mailen: 

erik.van.stokkom@energiea16.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erik van Stokkom 

Projectleider Energie A16            

 

Mail:   erik.van.stokkom@energieA16.nl 

Telefoon:  06-253 240 91 

Website:  www.energieA16.nl 

 

 

 

 

Bijlage: Over het energieproject Haagse Beemden  

http://www.energiea16.nl/maatwerkadvies
mailto:erik.van.stokkom@energiea16.nl


 

 

 

Over het energieproject Haagse Beemden 

We staan allemaal voor de enorme uitdaging onze huizen te verduurzamen. Het 

uiteindelijke doel om ons te verwarmen zonder fossiele bronnen, zoals aardgas. We willen 

dat doen op een manier die voor iedereen betaalbaar is. En dus moet er voor elke 

portemonnee een oplossing komen. Energie A16, wijkvereniging BEKOM, 

energiecoöperatie BRES en de gemeente Breda kijken samen met bewoners hoe we dit het 

beste aanpakken.  

 

Bondgenoot 

We hebben in de gemeente al vrijwillige energiecoaches die 

bij bewoners langsgaan. Maar er is meer nodig om iedereen 

erbij te betrekken.  Het doel van dit project is te komen tot 

een onafhankelijke en betrouwbare bondgenoot. Deze 

helpt de bewoners bij het maken van een plan voor het 

huis, de financiering en uitvoering van de maatregelen.  

 

Hoe werkt het? 

Als je meedoet komen wij bij je op bezoek om je woning op te nemen. We bekijken de 

woning van alle kanten en met een ‘lekcheck’ sporen we alle kieren en naden op. In totaal 

duurt dit bezoek ongeveer drie uur.  

Vervolgens stel je samen met de coaches een plan voor je huis op. Hierin staan alle 

maatregelen die je zou kunnen nemen, welk effect ze hebben en wat ze kosten.  

Je kunt daarbij denken: 

• Kleine maatregelen zoals kieren dichten, tochtstrips, radiatorfolie, spaarlampen, een 

waterbesparende douchekop en het afstellen van de installatie. 

• Isoleren van vloer, dak en gevel; het plaatsen van extra isolerend glas. 

• Zonnepanelen, zonneboilers of infraroodverwarming. 

• Vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren. 

• Energiezuinige ventilatie. 

• Aardgasvrije verwarming (bijvoorbeeld een warmtepomp), individueel of met meerdere 

huizen in een buurt.  

Je bepaalt uiteraard zelf of de maatregelen worden uitgevoerd en in welke volgorde.  

  



 

Financiering 

Als je weet wat je wilt en hoeveel het kost, is de 

volgende vraag: hoe ga je het betalen? Waarvoor is 

subsidie beschikbaar? Kan er spaargeld ingezet 

worden? Of is er financiering mogelijk met een zo 

laag mogelijke rente? Wij helpen je bij het maken 

van een financieel plan en helpen je waar mogelijk 

bij het regelen van de financiering.   

 

Wat levert het je op als je meedoet?  

Als het plan klaar is weet je wat je allemaal kunt doen, wat het kost en hoe je het kunt 

betalen. Je weet dan ook in welke volgorde je de maatregelen kunt treffen en wat het 

betekent voor je energiegebruik. Daarna ben je klaar om het plan uit te voeren. Ook daarbij 

kunnen wij je helpen bij het maken van keuzes en het vinden van uitvoerders. 

 

Uitvoering: lokaal, regionaal en samen 

Het uitvoeren van kleine maatregelen kost weinig geld en levert vaak al een behoorlijke 

besparing op. Denk aan het dichtmaken van kieren, het plakken van radiatorfolie en het 

goed instellen van bestaande apparaten. Om dit werk uit te voeren gaan we een lokale 

klusdienst opzetten die tegen een laag tarief kan helpen.   

Voor de uitvoering van grotere maatregelen (zoals isolatie, zonnepanelen en 

warmtepompen) maken we afspraken met lokale en regionale uitvoerders. Dat is het 

voordeel van het project, dat we van elkaar weten wat we nodig hebben en het samen 

kunnen doen.  

 

Ervaringen delen 

We beginnen met twintig huizen. Van de plannen die we maken kunnen de bewoners zelf, 

maar ook mensen in de buurt, veel leren. We vragen dan ook de deelnemers hun 

ervaringen te delen met buurt- en dorpsgenoten. Met de deelnemers bespreken we hoe ze 

het vonden gaan. Als er dingen beter kunnen, passen we ze aan. Daarna gaan we in de 

andere buurten aan de slag.   

 

Aanmelden 

Doe je mee? Aanmelden kan via www.energieA16.nl/maatwerkadvies.  Heb je toch nog vragen, bel 

dan met projectleider Erik van Stokkom, 06-253 240 91.   

http://www.energiea16.nl/maatwerkadvies

