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Energiebesparing en verduurzaming zijn begrippen die 

momenteel praktisch dagelijks aandacht krijgen in de media. 

Logisch, gezien de stijgende prijzen en het besef dat olie- en 

gasvoorraden eindig zijn. De overheid, zowel nationaal als 

lokaal, wil praktische hulp en tips bieden en is op meerdere 

manieren bezig om oplossingen te zoeken om energiebesparing 

en verduurzaming te stimuleren.

ANTWOORDKAART
Ik heb belangstelling voor één van onderstaande diensten.

 Algemeen advies van de energiecoach

 Beschikbaar stellen en installeren van eenvoudige isolerende middelen

 Deskundig advies
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Initiatief
Op initiatief van de Vereniging Assen Oud-Zuid is er contact geweest met de 
Gemeente Assen om te onderzoeken op welke manier onze wijkbewoners 
daadwerkelijk aan de slag zouden kunnen met het besparen van energie. 
Dat is best lastig, omdat onze wijk veel oude woningen kent (waaronder 
maar liefst 170 monumenten, die door deze monumentenstatus uitvoerings-
beperkingen kennen), een grote variatie aan soorten huizen heeft en er in 
onze wijk verschillende soorten behoeften zijn. Toch heeft het overleg met de 
Gemeente Assen een positief resultaat gehad. 

Opties
Dit overleg heeft ertoe geleid dat wij onze wijkbewoners de drie volgende 
gratis opties kunnen aanbieden:

1 Algemeen advies door de energiecoach
Het is mogelijk een algemeen advies te ontvangen over de 
energiebesparingsmogelijkheden en verduurzaming van uw woning 
van de energiecoach, Harrie Schuiling. 
Dit is een eerste stap om vervolgens verdere keuzes te maken.

2Beschikbaar stellen en installeren van eenvoudige isolerende 
middelen
In onze wijk is een klusteam aanwezig, bestaande uit wijkbewoners. 
Dit team kan kleine werkzaamheden voor u uitvoeren. 
Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. 

Deze energiebesparende maatregelen zijn direct effectief. Vanzelfsprekend 
zijn deze werkzaamheden alleen bedoeld voor wijkbewoners die – om welke 
reden dan ook – zelf niet in staat zijn om ze uit te voeren. Wij helpen graag.

3 Deskundig advies
Als u meer wilt weten over (hybride) warmtepompen, (water)
zonnepanelen, isolatiemogelijkheden van vloer/spouw/dak, zonne-
energie van een ander dak, etc., dan is deskundig advies belangrijk. 
Het gaat immers over ingrijpende aanpassingen aan uw woning en 

‘flinke’ investeringen. Indien u deze stap wilt zetten, kunt u zich aanmelden 
voor deskundig advies. 

Let op: er is op dit moment een maximum van 50 woningen als het gaat om 
deskundig advies. Daarom is het van belang om u hiervoor snel aan te melden. 

Doe mee!
Wilt u graag gebruik maken van één van deze kosteloze diensten? 
• Vul de antwoordkaart op de achterzijde van deze folder in en doe deze in 

de brievenbus van Alex Middelburg, secretaris VAOZ, Oosterhoutstraat 102. 
• of vul de antwoordkaart in op onze website: 
 https://www.assenoudzuid.nl/energie-duurzaamheid/aanvraag/
Wij zorgen er voor dat uw verzoek op de juiste plaats terecht komt. 

Dit aanbod is overigens bedoeld voor alle inwoners in onze wijk. 
Het lidmaatschap van de Vereniging Assen Oud-Zuid is hiervoor geen 
voorwaarde!


