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Wethouder aan het woord
Beste inwoners van Maassluis,

Oktober, 2019

De gemeente Maasluis investeert in een duurzame
toekomst. Samen met u! Want iedereen kan wat doen
om onze leefomgeving minder te belasten en in te spelen
op klimaatverandering. Wij helpen u graag iets te doen
voor een duurzaam Maassluis.
Wij bieden u bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw eigen woning te verduurzamen. U kunt
duurzame aanpassingen aan uw woning financieren met een speciaal daarvoor in het leven
geroepen duurzaamheidslening.
Medio oktober vindt u daarover meer informatie op onze website. Ook nodigen we u graag
uit voor een aantal bijeenkomsten. Lees hierover meer in deze folder. En u kunt altijd bij de
WoonWijzerWinkel terecht met al uw vragen over verduurzaming van uw
woning. Als onafhankelijk energieloket helpen zij u, in opdracht van de
gemeente bij het zoeken naar de beste oplossing.
Gerard van der Wees, coördinerend wethouder duurzaamheid

Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/wijkactie-maassluis

Beste inwoners,
Besparen op uw energierekening! Klinkt dat u goed in de oren? Dan helpen de gemeente Maassluis en
de WoonWijzerWinkel u graag bij het maken van de eerste stappen naar een duurzame en
energiezuinige woning. De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om haar bewoners hierbij te
helpen, omdat het niet alleen positief is voor de individuele burger, maar ook voor de gemeente
Maassluis als geheel. Alle kleine stapjes, zorgen namelijk voor een berg minder CO2 uitstoot.
Om dit te bereiken, is de gemeente Maassluis de samenwerking aangegaan met het energieloket de
WoonWijzerWinkel. Samen organiseren wij een energiecampagne, bestaande uit informatieavonden en
inkoopacties voor zowel particulieren als VvE’s.
Wij hopen op een mooie campagne! Doet u ook mee?

Meer informatie:
woonwijzerwinkel.nl/
wijkactie-maassluis

Inkoopactie isolatie
De eerste stap van verduurzamen is isoleren. Door goede isolatie,
daalt de warmtevraag, doordat er minder warmte verloren
gaat. Dit resulteert in een energiebesparing en daardoor lagere
energiekosten. Bovendien gaat uw wooncomfort ook omhoog,
doordat u minder last heeft van koude voeten, tocht en vocht.

Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/
maassluis-isolatie

Woningen van voor 1975 zijn tijdens de bouw niet standaard
geïsoleerd en was enkelglas de norm. Na 1975 werd het
toepassen van isolatie bij nieuwbouwwoningen verplicht. Dit
gebeurde stapsgewijs, waardoor de huidige nieuwbouwwoningen
uitstekend geïsoleerd zijn. Het bouwjaar van uw woning geeft
vaak al aan in welke mate er isolatie is toegepast.

Inkoopactie groen dak
Een groen dak helpt wateroverlast te beperken, door hemelwater
op te vangen en langzaam weer af te geven. Hiermee wordt de
belasting op het riool verlaagt. Bovendien draagt meer groen bij
aan een gezonde, prettige leefomgeving. U kunt in de gemeente
Maassluis subsidie krijgen voor een groen dak op uw woning of op
uw schuur.
Als isolatie is een groen dak onvoldoende, maar het levert wel een
bijdrage. Vooral in de zomer warmt het dak minder snel op,
waardoor het binnen langer koel blijft. Bovendien beschermt een
groen dak uw dakbedekking, waardoor deze tot wel drie keer
langer mee gaat. Op de informatieavond op 27 januari, vertellen
wij u graag meer over de voordelen van een groen dak. Tijdens
deze avond lanceren wij ook een inkoopactie groen dak.

Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/
maassluis-groendak

Inkoopactie zonnepanelen
Door te investeren in zonnepanelen wekt u uw eigen stroom
op en bent u minder afhankelijk van het energiebedrijf. Een
duurzame investering dus! Er zijn panelen passend bij
verschillende situaties en wensen. Wilt u bijvoorbeeld uw
investering zo snel mogelijk terugverdienen? Of heeft u liever
zekerheid, door middel van een lange garantie? Wij helpen u
graag bij deze keuze.
Als u van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen, is het
verstandig om u goed te laten informeren over de mogelijkheden.
Zo kunt u optimaal profiteren van uw nieuwe zonnepanelen. Een
complete zonnepaneleninstallatie bestaat niet alleen uit panelen.
Er is ook een omvormer nodig, die de opgewekte stroom om zet
naar bruikbare stroom.
Wij starten op 2 maart een inkoopactie zonnepanelen.

Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/
maassluis-zonnepanelen

Duurzaamheidsvoucher
Inwoners van Maassluis kunnen gebruik maken van de duurzaamheidsvoucher. Met de voucher kunt u
korting krijgen op een woningopname of een adviesopname. U kunt zich aanmelden op de
bewonersavonden. Let op: slechts 100 vouchers beschikbaar!
Woningopname – van €99,- voor €39,Duurzaamheidsadvies aan huis voor de gehele woning. De adviseur loopt samen met de bewoner het
huis door en bekijkt alle mogelijkheden tot verduurzaming. Een woningopname duurt ongeveer een uur.
Adviesgesprek – van €69,- voor €29,Duurzaamheidsadvies in de showroom van de WoonWijzerWinkel. De adviseur gaat een uur lang met u
zitten, om uw woonsituatie en duurzame wensen te bespreken. De adviseur kan na afloop direct
vrijblijvende offertes voor u aanvragen!
Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/voucher-maassluis

Warmtebeelden
Een warmtebeeld is een thermografische foto van de voorgevel
van uw woning. Zodra de warmtebeelden zijn genomen, wordt
u uitgenodigd voor een inloopavond. Op de inloopavond zal een
adviseur van de WoonWijzerWinkel samen met u het
warmtebeeld van de woning bekijken.
De adviseur laat u precies zien waar uw isolatie onvoldoende
is en waar u dus warmte verliest. Het gesprek duurt ongeveer
een kwartier, u schrijft zich van te voren in voor een tijdstip. De
gemeente Maassluis neemt een gedeelte van de kosten voor haar
rekening, waardoor het warmtebeeld u slechts €15,- kost.

Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/
maassluis-warmtebeelden

Subsidie

Bent u enthousiast geworden over isoleren? Laat u dan informeren over de isolatiesubsidie
SEEH. Sinds 1 september is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis weer beschikbaar. U kunt
aanspraak maken op de subsidie als u twee of meer isolatiemaatregelen heeft uitgevoerd.
Voorwaarde is wel dat u zowel bewoner als eigenaar bent van de woning waar de maatregelen
zijn uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld voor vloerisolatie al €7,- per vierkante meter terug krijgen!
Meer informatie: woonwijzerwinkel.nl/seeh

Alle data op een rij!
De bewonersavonden zullen plaatsvinden bij het Buurtcentrum De Hooftzaak, gelegen
aan de P.C. Hooftlaan 11a in Maassluis. Aanmelden voor de bewonersavonden kan via
woonwijzerwinkel.nl/bewonersavond-maassluis.

Campagne 1: Isolatie
Bewonersavond particulieren isolatie
Bewonersavond VvE’s isolatie

maandag 28 oktober 2019
maandag 4 november 2019

19:30 - 22:00
19:30 - 22:00

maandag 27 januari 2020
maandag 3 februari 2020

19:30 - 22:00
19:30 - 22:00

maandag 2 maart 2020
maandag 9 maart 2020

19:30 - 22:00
19:30 - 22:00

Campagne 2: Groen dak
Bewonersavond particulieren groen dak
Bewonersavond VvE’s groen dak

Campagne 3: Zonnepanelen
Bewonersavond particulieren zonnepanelen
Bewonersavond VvE’s zonnepanelen

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis
(010) 14 010
Maassluis.nl

Directiekade 2
3089 JA Rotterdam
(010) 747 01 47
Woonwijzerwinkel.nl/wijkactie-maassluis

