
   SAMEN
gaan we voor duurzaam: 
      jij doet toch 
               ook mee?

DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN HET ONDERWIJS

BEN JE ZELF ACTIEF IN HET ONDERWIJS?
Kijk dan eens op www.dagvandeduurzaamheid.nl voor inspiratie wat je op de Dag van de Duurzaamheid kunt ondernemen!

BESPAAR JIJ MET ONS MEE?
 Tips om energie te besparen in en rondom jouw woning

                In 2030 willen we in onze gemeente 

    energieonafhankelijk zijn. Dit betekent

                dat we dan net zoveel energie opwekken als 

        dat we zelf gebruiken. En eigenlijk begint 

                   dit met het besparen van energie. 

       Alle energie die we niet gebruiken, 

                                hoeven we namelijk ook 

                     niet op te wekken.

                           Klinkt logisch toch?

                          Jij kunt dus je steentje bijdragen door energie 

          te besparen. Om je hiermee te helpen, starten we met een 

                                    nieuwe VerduurSAMEN2030-campagne. 

We delen tips om energie te besparen. Bijvoorbeeld via social media, 

                                    onze nieuwsbrief en op posters. 

                                             Wil je meer weten? Neem eens een kijkje op: 

                      verduursamen2030.nl/bespaarmetonsmee

             Ik ga helpen met het geven

van tips om energie te besparen. 

                        Mij zie je de komende tijd 

         ongetwijfeld voorbij vliegen. 

Tot snel!

Vrijdag 8 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid 

in het Onderwijs. Veel basisscholen, middelbare 

scholen én MBO opleidingen geven op deze landelijke 

dag extra aandacht aan het onderwerp duurzaam-

heid. Zo worden er bijvoorbeeld duurzame docentver-

kiezingen en Klimaat in de klas-debatten gehouden.

Graag staan we samen stil bij deze dag. Duurzaam-

heid gaat ons allemaal aan. Samen hebben we  

een belangrijke en mooie ambitie: een energie- 

onafhankelijk Bergen in 2030. Deze mooie ambitie 

kunnen we alleen bereiken als we het samen doen. 

Vandaag is het de Dag van de Duurzaam-

heid in het Onderwijs. We grijpen deze dag 

aan om je te inspireren. Op de volgende 

pagina’s lees je over de Dag van de Duur-

zaamheid en de nieuwe campagne van 

VerduurSAMEN2030. Ook lees je meer over 

de VerduurSAMEN2030-impuls en hoe deze 

in te zetten én licht een inwoner toe hoe 

hij de woningscan heeft ervaren. 



Met de VerduurSAMEN2030-impuls krijg jij een 

financiële prikkel om lekker aan de slag te gaan 

met verduurzamen. Wij kunnen deze eigen  

subsidieregeling aanbieden door een bijdrage van 

het Rijk. Je kunt met deze impulsregeling subsidie 

aanvragen voor vier verschillende zaken:

1. Het oprichten van lokale energiecoöperaties

2. Projecten gericht op bewustwording van inwoners

3. Isolatiemaatregelen in particuliere koopwoningen

4. Eenvoudige energiebesparende maatregelen

1 HET OPRICHTEN VAN  
LOKALE ENERGIECOÖPERATIES

Wat zou het mooi zijn als er straks in elk dorp van 

onze gemeente een energiecoöperatie is. In een 

energiecoöperatie denk je samen met andere 

inwoners na over hoe energie op te wekken en te 

besparen. Een energiecoöperatie biedt veel voor- 

delen. Denk aan slim gezamenlijk inkopen en het 

gebruikmaken van een verlaagd tarief in energie- 

belasting.

Je kunt vanuit de VerduurSAMEN2030-impuls subsidie 

aanvragen voor ondersteuning bij het oprichten van 

een lokale energiecoöperatie. Het oprichten brengt 

namelijk de nodige activiteiten en kosten met zich 

mee.

Dankzij het initiatief van Wells Forum is er met 

behulp van de VerduurSAMEN2030-impuls een 

tweede energiecoöperatie in gemeente Bergen 

opgericht. De energiecoöperatie heeft ongeveer 

300 zonnepanelen geplaatst op het dak van 

Garage van Wanroy in Well. 

Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijk- 

heden voor een derde postcoderoosproject.

2 PROJECTEN GERICHT OP  
BEWUSTWORDING

Er zijn duizend-en-één manieren om met duur- 

zaamheid aan de slag te gaan. Wat zou het mooi  

zijn als we elkaar hierbij inspireren. Acties gericht  

op bewustwording kunnen gesubsidieerd worden 

vanuit de VerduurSAMEN2030-impuls. Daar zijn veel 

mooie voorbeelden van. Denk aan het organiseren 

van een energiebattle of het opzetten van een 

gezamenlijke inkoopactie. Deel jouw idee met ons, 

dan bespreken we samen de mogelijkheden!

“De procedure 

  verliep erg soepel”

Judith Sliedregt, directeur Educatief Cluster  

Vitusschool - Catharinaschool, vroeg namens  

beide scholen subsidie aan via de Verduur- 

SAMEN2030-impuls voor de aanschaf van  

twee duurzame speeltoestellen. Hoewel het 

speeltoestel van basisschool Sint Vitus in  

Well door vandalisme is vernield, maken de 

kinderen in Wellerlooi volop gebruik van het 

speeltoestel.

“Nieuwe speeltoestellen zijn erg duur. Toen  

ik werd gewezen op de subsidieregeling ben  

ik meteen gaan kijken wat de mogelijkheden 

waren. Na contact te hebben opgenomen 

3 ISOLATIEMAATREGELEN 
In bijna elke woning zijn mogelijkheden om isolatie-

maatregelen te nemen. Iedere maatregel die je in 

een woning neemt, draagt bij aan het waarmaken 

van de ambitie die we samen hebben. 

Als woningeigenaar zijn er subsidiemogelijkheden 

voor isolatiemaatregelen:

- Je kunt gebruikmaken van de landelijke  

Investeringssubsidie duurzame energie en  

energiebesparing (ISDE);

- en/of gebruikmaken van de gemeentelijke  

VerduurSAMEN2030-impuls.

Voor meer informatie over de ISDE kijk op:  

www.verduursamen2030.nl/isde

met het team van VerduurSAMEN2030, diende  

ik een aanvraag in. De procedure verliep erg 

soepel. Het is leuk om te zien hoeveel plezier 

de kinderen aan het speeltoestel beleven.”

De speeltoestellen zijn gericht op bewustwording, 

samenspel en lichamelijke beweging. Door samen 

te werken wekken de kinderen energie op. Wanneer 

ze voldoende energie opwekken, kunnen ze een 

nieuw spel spelen. 

“De subsidie die je 

  ontvangt is behoorlijk”

Saskia Mulder is een inwoner die actief bezig  

is met het verduurzamen van haar woning. Zo 

vroeg ze de energiebespaartas aan, isoleerde ze 

haar dak en vloer, verving ze alle lampen door 

ledlampen en gaat ze radiatorfolie aanbrengen 

achter de radiatoren. 

“Ik verduurzaam mijn woning om een paar 

redenen: het is beter voor het milieu en onze

      toekomst, het zorgt voor meer comfort in

            de woning en het is ook nog eens goed

                voor de portemonnee.”

DE VERDUURSAMEN2030-IMPULS: 

SUBSIDIE VOOR DUURZAME ACTIES

  bergen.nl/verduursamen2030

  verduursamen2030@bergen.nl
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 VerduurSAMEN2030 

Judith Sliedregt

Wist je dat de
VerduurSAMEN-

2030-impuls 30%
van de kosten

dekt?



Enige tijd geleden kwam Saskia een bericht  

tegen op Facebook over de VerduurSAMEN2030- 

impuls. Ze besloot subsidie aan te vragen voor 

zowel het isoleren van de vloer als voor het 

aanschaffen van ledlampen en radiatorfolie.

 “Het is fijn dat deze mogelijkheid wordt aan- 

geboden. Ik heb het aan verschillende mensen 

in mijn omgeving verteld en adviseer dan ook 

zeker aan anderen om deze optie te bekijken  

en subsidie aan te vragen. De subsidie die je 

ontvangt is behoorlijk.” 

4 EENVOUDIGE ENERGIEBESPARENDE  
MAATREGELEN

Wist jij dat energie besparen heel eenvoudig kan  

zijn? Er zijn veel maatregelen die je al binnen één  

dag realiseert en waarmee je toch veel energie 

bespaart. Iedere maatregel die je in een woning 

neemt, draagt bij aan het waarmaken van onze 

gezamenlijke ambitie. 

Onder het motto van alle kleine beetjes helpen  

geeft de VerduurSAMEN2030-impuls de mogelijkheid 

voor een extra financiële impuls. 

Je vraagt tot 250 euro vergoeding aan voor de  

aanschaf van verschillende eenvoudige energie- 

besparende maatregelen. Denk hierbij aan  

tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie, een  

slimme thermostaat of isolatiemateriaal voor  

de doe-het-zelver.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en  

het aanvraagformulier op: 

www.verduursamen2030.nl/impuls 

LET OP: DE SUBSIDIEREGELING LOOPT 

NOG TOT HET EINDE VAN HET JAAR 

OF TOT HET BESCHIKBARE BUDGET OP 

IS, DUS MAAK ER SNEL GEBRUIK VAN! 

GRIJP DEZE KANS EN VERDUURZAAM 

MET ONS MEE!

  bergen.nl/verduursamen2030

  verduursamen2030@bergen.nl

 VerduurSAMEN2030 

 VerduurSAMEN2030 

Saskia Mulder

Woningscans

ZATERDAG 16 OKTOBER  
EXTRA OPENSTELLING ENERGIEHUIS
Heb jij vragen over het verduurzamen van jouw woning of onderneming?  
Op 16 oktober is het Energiehuis van 9.00 uur tot 12.00 uur extra geopend.
Een energieadviseur is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.  

Buiten de extra openstelling is het Energiehuis elke maandag (met uitzondering 
van 11 oktober) tussen 15.00 uur en 17.00 uur en elke vrijdag tussen 9.00 uur en 
12.00 uur geopend.

Ben jij benieuwd hoe goed jouw woning geïsoleerd is of welke duurzaam- 

heidsmaatregelen je nog kan nemen in jouw woning?

Laat dan een gratis woningscan uitvoeren door een van onze onafhankelijke 

energieadviseurs. Je bent ook welkom in het Energiehuis om jouw vragen te 

stellen! Wil jij graag een woningscan laten uitvoeren? Plan er snel een in via: 

verduursamen2030@bergen.nl

“Ik kreeg een eerlijk en 

  objectief advies”

Drie jaar geleden kochten Marcel Poeschmann en Anne een karakteristiek 

huis dat stamt uit het begin van de 19e eeuw. Het huis kende verbeterpunten 

op het gebied van verduurzaming. Marcel besloot om aan de slag te gaan 

met het verduurzamen van de woning. Hij begon met het vervangen van de 

verlichting en het glas. Ook bracht hij nieuwe tochtstrips aan. 

“Het verduurzamen van je woning is beter voor de wereld, je gezondheid 

en het rendeert natuurlijk.”

Marcel wilde meer, voor zijn gevoel had hij de wat makkelijkere dingen al 

gedaan. Hij dacht na over het isoleren van de spouwmuur en vroeg verschil-

lende specialisten om advies. Deze adviezen spraken elkaar tegen. Hij besloot 

om op zoek te gaan naar onafhankelijk advies en kwam uit bij de woningscan 

van VerduurSAMEN2030. 

“De energieadviseur geeft een bouwkundig en objectief advies dat  

past bij jouw wensen. Ze vertelt een eerlijk verhaal en is niet uit op de 

maximale verduurzaming. Is iets niet rendabel, dan vertelt ze dat ook.  

Het mooie is dat je door de woningscan een onafhankelijk advies krijgt  

dat gewoon gratis is.”

Marcel Poeschmann


