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ENERGIEBESPARING & ISOLEREN



Beste Herptenaar,

Een van de uitgangspunten voor een duurzaam 
en klimaatbestendig Herpt is energiebesparing, 
want daardoor zijn we allemaal beter uit. We 
besparen direct energie en dus ook kosten. Maar 
ook: alles wat we niet gebruiken hoeven we ook 
niet op te wekken, dus daarmee blijft er meer 
ruimte over voor agrarische activiteiten, natuur 
en biodiversiteit in en om ons mooie dorp.

De werkgroep duurzaamheid van de Dorpsraad 
Herpt wil uw aandacht vragen voor een drietal 
activiteiten die hieraan kunnen bijdragen.

We hopen natuurlijk dat velen van u hierdoor 
geïnspireerd worden om aan de slag te gaan of − 
als u al begonnen was − de volgende stap te 
zetten.

Wat we niet gebruiken

hoeven we ook niet op te wekken!

Wilt u ook uw energieverbruik verminderen in uw 
eigen woning door gratis energiebesparings- 
artikelen te ontvangen en eventueel nader 
besparingsadvies? Meld u dan aan voor deze 
actie. U mag dan twee gratis energiebesparings- 
artikelen kiezen. Dit kan bijvoorbeeld een 
Led-lamp, waterbesparende douchekop, 
radiatorfolie of besparende stekkerdoos zijn 
(afhankelijk van de voorraad). 

Aan deze actie kunnen ruim 1.000 woning- 
eigenaren uit Heusden deelnemen. Dus heeft u 
interesse? Meld u snel aan:

https://www.heusden.nl/heel-heusden-duurzaam/

Deze regeling is nu alleen voor woningeigenaren, maar waarschijnlijk 
wordt de regeling in 2021 opengesteld voor bewoners van huurwoningen.

Met de warmtebeeldcamera kunnen we een foto 
van uw huis maken. We kunnen gebruik maken 
van de camera van Klimaatplein Heusden dus de 
foto is gratis.

De foto geeft aan waar warmte weglekt, en waar 
isolatie dus zinvol is.

We gaan in de maanden december en januari 
een paar keer opnames maken. Dus meld u vóór 
1 januari 2021 aan via een e-mail aan:

duurzaamherpt@gmail.com

Bestel gratis besparingstoppers Laat een warmtebeeld maken

Vindt u het lastig om zelf alles uit te zoeken? 
Vanuit de werkgroep willen we in januari of 
februari (als de corona-maatregelen het toestaan) 
een workshop organiseren om te kijken wat we 
samen kunnen doen.

Samen kijken we naar recente energierekeningen 
en de warmtebeelden om te bepalen welke 
maatregelen zinvol zijn. 

We geven een presentatie over subsidies en 
�nancieringsmogelijkheden en zullen ook 
verkennen wat we voor u kunnen betekenen 
vanuit de Herptse dorpscoöperatie (in oprichting) 
− bijvoorbeeld door samen o�ertes aan te vragen 
of gezamenlijk in te kopen.

Heeft u interesse? Laat het ons ons weten: 

duurzaamherpt@gmail.com

Workshop: Samen besparen −
subsidies en gezamenlijk inkopen

Doe mee met de energiebesparingsactie 
voor woningeigenaren in de gemeente 
Heusden.

Wat we samen doen

hoeven we niet alleen te doen!
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JA, ik wil graag een warmtescan van mijn huis

JA, ik wil meer weten over samen besparen

Naam

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Doe het kaartje in de bus op: 
Groenewoud 1b, Herpt

Informatie over activiteiten van de werkgroep 
kunt u ook altijd terug vinden op de website:
herpt.info/dorpsraad/commissies/duurzaamheid/

Hier vindt u ook nog de �lmpjes van de expertavonden die vorig jaar zijn 
gehouden - bijv. over isoleren.

U kunt ons het makkelijkst bereiken via e-mail:
duurzaamherpt@gmail.com

Maar u kunt ook hieronder aangeven waar u 
belangstelling voor heeft en het kaartje bij ons in 
de bus doen.




