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Overname van artikelen is alleen toegestaan mits
De gemeente Zevenaar hier toestemming voor heeft 
gegeven. De gemeente Zevenaar  is niet aansprakelijk 
voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze online 
versie van de krant maakt het mogelijk de 
berichten via social media te delen en linkt 
u door naar interessante websites. Ga direct 
naar de uitgave door de QR-code te scannen.

Wij horen het overal om ons heen: door de energiecrisis 
raken veel mensen in de geldproblemen of zitten 
er al middenin. Niet alleen gas en elektriciteit zijn 
ontzettend duur geworden, ook de kosten voor 
bijvoorbeeld boodschappen zijn fl ink gestegen. 
Daarnaast hebben we te maken met een klimaatcrisis. 
We merken allemaal dat het klimaat in een snel tempo 
verandert. Alles bij elkaar maakt dat we in een periode 
leven met veel verschillende uitdagingen. 

Heeft u geldzorgen of kent u mensen met fi nanciële 
problemen? In deze krant leest u hoe wij als gemeente 
kunnen helpen. Niet alleen met betalingsregelingen en 
subsidies, maar ook met tips voor energiebesparing. 

Wilt u uw huis verduurzamen maar weet u nog niet 
goed hoe te beginnen? Of welke regelingen en 

subsidies er zijn? U ontdekt wat de mogelijkheden zijn: 
van energiecoaches tot Energieloket. 

Heeft u als 55-plusser een sociale huurwoning en wilt 
u weten wat de verhuismogelijkheden zijn? Dan mag u 
het artikel over de verhuiscoach niet missen. 

Ik hoop dat u in deze gevarieerde krant de informatie 
en tips vindt, die bij uw situatie passen. Of het nu gaat 
om geldzorgen, energiebesparing of duurzamer wonen: 
we denken graag met u mee. Wij willen namelijk dat 
iedereen een plek heeft waar het prettig wonen is. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie!

Wethouder Bart Kagei ■

Voor u ligt de informatiekrant Wonen en Besparen, die wij samen met de woningcorporaties 
voor u hebben gemaakt. Een krant boordevol informatie en tips over bijvoorbeeld hulp bij 
fi nanciële problemen, energiebesparing en duurzamer wonen. En dat is hard nodig in deze 
tijd.



Hoe eerder financiële problemen worden aangepakt, hoe beter. Daarom komen wij graag 
zo snel mogelijk in contact met inwoners die te maken hebben met betalingsachterstanden. 
Wij kunnen dan vertellen hoe wij kunnen helpen. 

Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een 
vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. 
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TIP!
Heeft u beginnende schulden? 
Neem dan eens een kijkje op  
www.zelfjeschuldenregelen.nl. Hier kunt 
u eenvoudig een overzicht maken van uw 
schulden. U vindt er ook veel tips en adviezen om 
van uw betalingsachterstanden af te komen.  

Hulp bij geldzorgen

Minimaregelingen 
  gemeente Zevenaar

Onze collega’s van Schuldhulpverlening krijgen van 
de woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleve-
ranciers en waterbedrijf Vitens meldingen van betaal-
achterstanden. Inwoners met een betaalachterstand 

ontvangen een brief met informatie. Daarna zoeken wij 
persoonlijk contact om te bespreken wat nodig is om 
verdere geldproblemen te voorkomen. ■

WOONKOSTENTOESLAG
Heeft u te maken met flink minder inkomen en kunt 
u de huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien 
komt u in aanmerking voor woonkostentoeslag. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij het Financieel 
Trefpunt in Zevenaar (zie de groene kolom op deze 
pagina). Zij kijken graag met u mee.

BIJZONDERE BIJSTAND
Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan 
kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. 
Dit heet bijzondere bijstand. De gemeente kan bijvoor-
beeld helpen bij kosten voor:
■ brillen en/of lenzen
■ steunzolen
■ gehoorapparaten

■  reiskosten voor bezoek aan familie die in het zieken-
huis ligt

■ eigen bijdrage tandheelkunde 

Benieuwd naar de voorwaarden?  
Kijk dan op www.zevenaar.nl/zorg.

REGELINGEN VOOR INWONERS MET 
INKOMEN TOT 110% BIJSTANDSNORM
Heeft u 12 maanden een laag inkomen en kunt u dit 
inkomen niet verhogen? Dan heeft u mogelijk recht op 
individuele inkomenstoeslag.
■  Echtparen/samenwonenden met of zonder kinderen/

alleenstaande ouders: € 535,-.
■  Alleenstaanden: € 375,-.
Meer informatie vindt u op www.zevenaar.nl/zorg.

Hulp van gemeente 
bij schulden
Wij helpen inwoners die schulden hebben. Er 
zijn verschillende soorten hulp:

■  BUDGETBEHEER
Bij budgetbeheer beheert een schuldhulpver-
lener het inkomen en zorgt voor de betalingen. 
Zo ontstaan er geen nieuwe schulden of beta-
lingsachterstanden. meer weten? Kijk dan op 
www.zevenaar.nl/schuldhulpverlening

■  BUDGETADVIES
Een schuldhulpverlener geeft advies over het 
op orde houden van inkomsten en uitgaven. 
meer weten? Kijk dan op www.zevenaar.nl/
schuldhulpverlening

■  FINANCIEEL TREFPUNT
Bij het Financieel Trefpunt in Zevenaar kan 
elke inwoner zonder afspraak terecht met 
vragen over geld, inkomen, digitale zaken 
en administratie. Het Financieel Trefpunt 
wordt verzorgd door vrijwilligers van de 
Formulierenbrigade van Caleidoz, de Sociaal 
raadslieden van Santé Partners en de biblio-
theek van Kunstwerk!.

Samen beantwoorden zij vragen van 
inwoners over allerlei onderwerpen. 
Bijvoorbeeld:
● Kom ik in aanmerking voor toeslagen?
●  Mijn financiële situatie is veranderd, wat 

moet ik nu?
● Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik nu?
●  Hoe kan ik kwijtschelding van de gemeen-

telijke belasting aanvragen?
●  Mijn administratie is een chaos, wie helpt 

me alles weer op orde te brengen?

Het Financieel Trefpunt is elke dinsdag 
geopend van 9.00 tot 11.30 uur.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek – spreekka-
mers tegenover het Filmhuis – Kerkstraat 27 
in Zevenaar.

■ KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE 
HEFFINGEN/BELASTINGEN
Inwoners met een minimaal inkomen kunnen 
vragen om kwijtschelding van de gemeen-
telijke belastingen. Dit betekent dat zij deze 
niet meer hoeven te betalen. Hiervoor gelden 
aparte (strengere) voorwaarden. Het kan zijn 
dat inwoners een gedeeltelijke kwijtschelding 
krijgen. Kwijtschelding van de hondenbelas-
ting is ook mogelijk. 

KWIJTSCHELDING AANVRAGEN?  
Dat kan via www.zevenaar.nl/zorg. 

FORMULIERENBRIGADE
Vindt u het lastig om formulieren in te vullen 
of administratie bij te houden? 
De formulierenbrigade van Caleidoz kan u daar 
bij helpen. Zij bestaan uit een groep vrijwil-
ligers met veel verstand van geldzaken. Een 
medewerker komt bij u thuis of spreekt met 
u af op een locatie van Caleidoz. De hulp is 
gratis. Afspraak maken of meer informatie? 
Bel op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur: 
0316- 24 32 04 of mail uw vraag naar 
formulierenbrigadezevenaar@caleidoz.nl

■ KINDPAKKET: 
Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen op school, bij de sportvereniging en buiten-
schoolse activiteiten, los van de financiële omstandigheden van het gezin waar het kind in opgroeit. Daarom 
heeft de gemeente Zevenaar het Kindpakket. Dit pakket bestaat uit vergoeding van:
 ●  Reiskosten van schoolgaande kinderen met meer dan 8 kilometer reisafstand > maximaal € 400,-
 ●  Schoolkosten voortgezet onderwijs (denk aan schriften, boekentas, regenpak, gymkleding en excur-

sies) > € 100,- per kind
 ●  Computerregeling > € 500,- per kind (10-18 jaar)
 ●    Identiteitskaart 
 ●  Kosten zwemles > € 500,- per kind 
Meer informatie vindt u op www.zevenaar.nl/kindpakket

■ GELREPAS
Met de Gelrepas kunt u met flinke kortingen, en in 
sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan diverse 
activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursus-
sen, bezoek aan theater of concert of lid worden van 
een sportvereniging. De Gelrepas is gratis. Kijk voor alle 
activiteiten en de nieuwsbrief op www.gelrepas.nl. Er is 
ook een app voor op uw mobiel waar u snel en makkelijk 
kunt zien wat u kunt ondernemen met de Gelrepas.

■  COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Wij bieden een gemeentepolis aan. Dit is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen 
en/of hoge zorgkosten, chronische ziekte of beperking. Dit doen wij in samenwerking met Menzis. Dit is de 
Menzis Garant Verzorgd verzekering. Hiermee worden uw kosten beperkt. De gemeente betaalt mee aan uw 
premie. Meer weten over de voordelen? Kijk dan op www.zevenaar.nl/zorg.

REGELINGEN VOOR INWONERS MET INKOMEN TOT 120% BIJSTANDSNORM
Hoort u tot de groep inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan bieden wij ver-
schillende soorten hulp: 



      om energie te besparen
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MINDER ENERGIE VERBRUIKEN BETEKENT MINDER KOSTEN. EN HET IS NATUURLIJK  
GOED VOOR HET MILIEU. BESPAREN IS HEEL SIMPEL MET DEZE TIPS. 
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VERWARMING
 
1. VOORKOM ONNODIG STOKEN
Verwarm alleen ruimten waarin u op dat moment 
aanwezig bent en houd de tussendeuren gesloten.  
Besparing: tot € 240,- per jaar.

2. GEEF RADIATOREN DE RUIMTE
Zorg dat er ruimte is rondom de radiatoren zodat deze 
goed hun warmte kwijt kunnen. Plaats geen banken, 
lange gordijnen of andere voorwerpen voor de radiato-
ren. Besparing: tot € 80,- per jaar.

3. VOORKOM WARMTEVERLIES
Houd de gordijnen dicht om warmteverlies te voor- 
komen. Voorkom dat gordijnen de radiator of convector 
bedekken. Besparing € 30,- tot € 75,- per jaar

4. GEBRUIK DE ECO-STAND VAN DE KETEL
De meest gebruikte combiketels kennen een stand-
by-verbruik om de warmtewisselaar van het tapwater 
op temperatuur te houden. Zet de ketel op de eco-
stand. Dit kunt u zelf doen of vraag de installateur bij de 
onderhoudsbeurt.
Besparing: € 100,- tot € 150,- per jaar

5. LEG DEKENS OP DE BANK EN DRAAG 
SLOFFEN
Pak eerst een warme deken en sloffen erbij voordat u 
de verwarming een graadje hoger zet. 

6. SCHAKEL DE WAAKVLAM UIT
Heeft u een gaskachel of oude ketel met waakvlam die 
alleen verwarmt en geen warm water verzorgt? Zet dan 
de waakvlam uit buiten het stookseizoen.

7. ONTLUCHT JE RADIATOREN
Als er lucht in de radiatoren zit, warmen deze minder goed op.

8. ZET ’S OCHTENDS KORT DE RAMEN OPEN
De vochtige lucht verdwijnt uit huis en er komt droge 
lucht voor in de plaats. Droge lucht warmt sneller op, 
dus dit bespaart stookkosten. Daarnaast is ventilatie 
natuurlijk ook belangrijk voor de gezondheid. 

9. GAAT U SLAPEN? ZET DE THERMOSTAAT OP 
15 GRADEN
Zet de thermostaat een uur voor het naar bed gaan op 
15 graden besparing € 30,- tot € 60,- per jaar. Woont u in 
een goed geïsoleerd huis? Of verwarmt u het huis met 
een warmtepomp? Dan kan het juist verstandig zijn de 
temperatuur op een constant niveau te houden.

 
10. NIET THUIS? ZET UW THERMOSTAAT OP  
15 GRADEN
Besparing: gemiddeld € 140,- tot € 300,- per jaar.

 
11. WEES ZUINIG MET EEN ELEKTRISCHE KACHEL
Elektrische kachels verwarmen een stuk minder goed 
en snel dan een normale verwarming. Gebruik een elek-
trische kachel daarom zo min mogelijk. Dit is een echte 
stroomslurper!

 
DOUCHE

12. KORTER DOUCHEN
Dagelijks 1 minuut korter douchen bespaart al snel  
€ 25,- per jaar aan stookkosten. 

13. WATERBESPARENDE DOUCHEKOP
Er stroomt minder liter water door de douchekop, en al 
dat water hoeft ook niet opgewarmd te worden.
€ 20,- tot € 36,- besparing per jaar 

14. NEEM EEN DOUCHE IN PLAATS VAN EEN 
BAD
Een warm bad verbruikt drie keer zoveel energie 
en water als een douche. Als u elke week één keer 
badderen vervangt door een douche, dan bespaart u 
jaarlijks ruim 2.300 liter water en bijna 15 m3 gas.
Besparing: tot € 30,- per jaar

APPARATUUR

15. KOOP ENERGIEZUINIGE APPARATEN
Veel apparaten die wat duurder zijn in aanschaf, hebben 
een stuk lagere energielasten. U bent dan tijdens de  
looptijd van een apparaat gemiddeld minder geld kwijt. 

16. TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT
Sommige apparaten die op stand-by of uit staan, 
gebruiken toch energie als de stekker nog in het 
stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact of 
gebruik een zogenaamde stand-by killer.
Besparing: tot € 90,- per jaar.

17. GEBRUIK DE UITKNOP
Gebruik altijd de uitknop van een apparaat, dit 
voorkomt sluipverbruik van energie.

18. LET OP DE WARMTE VAN APPARATEN
Heeft u bepaalde elektrische apparaten die erg warm 
worden bij gebruik? Dat is een teken dat de energie 
inefficiënt wordt gebruikt. 

19. LET OP HET ONNODIG OPLADEN
Laad elektrische apparaten niet langer op dan nodig. 
Denk bijvoorbeeld aan de elektrische tandenborstel of  
mobiele telefoon.

20. KIES VOOR EEN VENTILATOR
Een ventilator is energiezuiniger dan een airco. Een 
ventilator kan de gevoelstemperatuur met 3 tot 5 
graden laten dalen.

21. WERK ZOVEEL MOGELIJK MET JE LAPTOP 
OF TABLET
Laptops of tablets zijn een stuk zuiniger dan een 
bureaucomputer.

22. BEELDSCHERM COMPUTER UIT
Zit u niet achter de computer? Zet het beeldscherm dan 
uit, dit verbruikt namelijk de meeste energie.

WASMACHINE  
EN DROGER

23. ZORG DAT U WAS GOED LAAT CENTRIFU-
GEREN
Hoe droger de was in droger gaat, hoe minder energie. 
Of indien u zonnepanelen heeft, wanneer de zon schijnt.

24. WASSEN TIJDENS HET DALTARIEF
Dit levert een besparing in de energiekosten op.

25. WAS OP 30 GRADEN IN PLAATS VAN 60
Wassen op 30 graden in plaats van 40 of 60 graden 
bespaart veel energie en wast net zo schoon. En zet ‘m 
op ecostand, besparing € 8,- tot € 20,- per jaar.

26. ZET DE WASMACHINE UIT
Zet de wasmachine na het wassen altijd helemaal uit. 
Let erop dat er geen lampjes op de wasmachine blijven 
branden. Sluipverbruik is zonde van de energie.

27. WAS ALTIJD MET EEN VOLLE TROMMEL
Zo benut u optimaal de capaciteit van uw wasmachine. 
En zet ‘m op ecostand, besparing € 8,- tot € 20,- per jaar.

28. HANG DE WAS BUITEN OM TE DROGEN
Mooi weer? Hang de was dan buiten te drogen of bij 
slecht weer; binnen op een droogrek.

29. GEBRUIK DE VAATWASSER EFFICIËNT
Zet de vaatwasser pas aan als deze vol is en gebruik de 
eco-stand. Besparing: € 25,- per jaar.

KOELKAST EN 
VRIEZER

30. ZET DE TEMPERATUUR NIET TE LAAG
Eten kunt u het beste bewaren bij een temperatuur 
tussen 4 en 7 graden. Een vriezer hoeft niet kouder te 
zijn dan -15 graden.

31. GEEF DE KOELKAST RUIMTE
Zorg dat er minimaal 10 centimeter ruimte is aan de 
achterkant van de koelkast. Dan kan de koelkast de 
eigen warmte kwijt. Plaats de koelkast niet in de buurt 
van de verwarming.

32. WEES ZUINIG MET EEN TWEEDE 
KOELKAST
Heeft u een tweede koelkast? Gebruik deze alleen 
wanneer u het echt nodig heeft en zet de koelkast 
anders uit. 

33. HOUD DE KOELELEMENTEN SCHOON
Houd de koelelementen aan de achterkant van de 
koelkast goed schoon. Hierdoor werkt de koelkast 25% 
beter.

34. ONTDOOI DE VRIEZER REGELMATIG
Hierdoor werkt de vriezer efficiënter en gebruikt deze 
minder energie. Ontdooi de vriezer altijd als er meer 
dan 4 millimeter ijs aan de randen zit.

35. LET OP GROTE TEMPERATUURVERSCHIL-
LEN
Een warme maaltijd bewaren voor de volgende dag? 
Laat deze dan eerst afkoelen voordat u deze in de 
koelkast zet. En omgekeerd: leg bevroren producten 
voor gebruik eerst in de koelkast. Bij het ontdooien 
komt er kou vrij waardoor de koelkast minder hard 
hoeft te werken.

 

36. CONTROLEER OF DE KOELKAST GOED 
SLUIT
Als de koelkast niet goed sluit, kost dit jaarlijks 10-15% 
extra energieverbruik. Tip: probeer een geldbiljet door 
de gleuf van een gesloten koelkastdeur te stoppen. 
Lukt dit? Maak dan de afsluitstrip van de koelkast 
schoon of vervang deze.

VERLICHTING

37. LET OP DIMMERS
Zijn er veel dimbare lampen in huis? Koop dan lampen 
met een lager wattage.

38. MAAK SLIM GEBRUIK VAN DAGLICHT
Laat lampen alleen branden als het nodig is en doe de 
lichten uit als er niemand aanwezig is (ook voor korte 
tijd). 

KEUKEN

39.  GEBRUIK DE PANNENDEKSEL
Kook altijd met een deksel op de pan. Zo kookt het 
water sneller en verbruikt u minder energie. Ook 
voorkomt u vocht in huis. 

40.  KOOK ELEKTRISCH
Elektriciteit wordt de komende jaren duurzamer, onder 
andere door meer windmolens. Koken op een inductie-
plaat veroorzaakt dan minder CO2-uitstoot.

41.  LAAT DE AFZUIGKAP NIET TE LANG 
AANSTAAN
De afzuigkap zuigt namelijk ook warme lucht af 
waardoor de woning koeler wordt. Daarnaast kost het 
afzuigen natuurlijk ook energie.

T I P S

De bedragen bij de bespaartips zijn op basis van de eerdere (lagere) energietarieven.
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WELKOM BIJ HET ENERGIELOKET!
Heeft u als huurder of woningeigenaar vragen 
over energie besparen of duurzaam wonen? Het 
Energieloket Zevenaar helpt u graag verder. Wilt u 
weten welke maatregelen het meest geschikt zijn voor 
uw huis? Doe dan de gratis online HuisScan via 
https://huisscan.regionaalenergieloket.nl. Er zijn zowel 
kleinere, goedkopere maatregelen, als grotere, meer 
kostbare maatregelen.

We kunnen de grotere maatregelen verdelen in vier cate-
gorieën: isoleren, ventileren, opwekken en verwarmen.

Isoleren
Uw woning duurzaam, energiezuinig en uiteindelijk 
aardgasvrij maken begint bij isoleren. Met isoleren 
houdt u de warmte binnen. Zo wordt uw woning 
comfortabeler, bespaart u op uw energierekening 
en verhoogt u de waarde van uw woning. U kunt op 
meerdere manieren uw huis isoleren. Bijvoorbeeld via 
vloer- en bodemisolatie, isolerend glas, dakisolatie en 
muurisolatie. Benieuwd wat past bij uw huis? Kijk dan 
op https://regionaalenergieloket.nl/zevenaar/energie-
besparen. 

Ventileren
Na het isoleren van uw woning, is het belangrijk deze 
ook goed te ventileren. Zo blijft het binnenklimaat 
prettig. Dat is goed voor uw gezondheid. Ventileren 
is het verversen van lucht in huis. Hierbij wordt verse 
lucht aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd. Er zijn 
verschillende typen van ventileren. Weten wat 
geschikt is voor uw huis? Lees dan verder op 
https://regionaalenergieloket.nl/zevenaar/
energiebesparen/ventilatie. 

Opwekken
De zon is een schitterende bron van schone en 
duurzame energie. Met zonnepanelen op uw dak wekt 
u uw eigen duurzame energie op. Zonnepanelen zetten 
zonne-energie om in elektriciteit. Dit is een duurzame 
manier van elektriciteitsproductie. Zonnepanelen ver-
minderen de CO2-uitstoot, u wordt minder afh ankelijk 
van uw elektriciteitsleverancier, uw energierekening 
daalt en uw woningwaarde stijgt. Met de stijgende gas-
prijzen is dit een populaire optie voor woningeigenaren. 

Verwarmen
Veel woningen worden nog verwarmd met een cv-ketel. 
Een cv-ketel werkt op aardgas en dat is niet duurzaam. 
Er zijn alternatieven om uw huis te verwarmen. Denk 
hierbij aan een warmtepomp, infraroodverwarming, 
gebruik van het warmtenet of duurzaam gas. 

SUBSIDIES EN LENINGEN
Het nemen van maatregelen om uw huis te verduur-
zamen kost geld. Dat is niet voor iedereen zomaar te 
betalen. Daarom zijn er verschillende leningen en subsi-
dies om de drempel te verlagen. U vindt een overzicht op 
https://regionaalenergieloket.nl/zevenaar/subsidies. ■

Een veel gestelde vraag. Er zijn veel manieren om energie te besparen. Bijvoorbeeld door 
het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de woning of het installeren van een 
warmtepomp. Wij hebben een aantal subsidies en leningen voor u om dit mogelijk te maken.  

Hoe kan ik 
mijn woning 
energiezuiniger 
maken?

ENERGIE-
TOESLAG EN 
ENERGIE-
ARMOEDE
Het is overal om ons heen te zien, te 
horen en te voelen: energiearmoede 
is een groot probleem. Steeds meer 
mensen komen in de knel. Heeft u ook 
problemen om de energierekening te 
betalen? Misschien heeft u recht op 
de energietoeslag. Wij vertellen u er 
graag meer over.

ENERGIEARMOEDE, WAT IS ER AAN DE 
HAND?
De energieprijzen zijn wereldwijd ontzettend 
hard gestegen de afgelopen maanden. De 
prijsstijging raakt vooral huishoudens met 
variabele tarieven en huishoudens waarbij het 
vaste energiecontract afl oopt. Heeft u een 
vast contract waarbij de einddatum nog niet 
in zicht is? Dan merkt u nog niets. Heeft u een 
variabel tarief? Dan voelt u de prijsstijging 
direct in uw portemonnee. 

ENERGIETOESLAG
Heeft u een lager inkomen en komt u in de 
geldproblemen door de stijgende energie-
prijzen? Dan kunt u in aanmerking komen 
voor de energietoeslag. Deze toeslag is een 
éénmalige bijdrage van € 130o,- voor uw 
energiekosten. Een deel van de inwoners krijgt 
de energietoeslag automatisch. De inwoners 
die niet bij ons bekend zijn kunnen de energie-
toeslag zelf aanvragen. U kunt de toeslag ook 
in 2023 aanvragen. Houd www.zevenaar.nl en 
onze sociale media in de gaten voor de laatste 
informatie over de voorwaarden. 

AAN DE SLAG MET DE AANPAK VAN 
ENERGIEARMOEDE
Wij ontvangen als gemeente geld vanuit 
het Rijk om inwoners met een inkomen tot 
120% bijstandsnorm te helpen. Dit rijksgeld 
wordt besteed aan isolatie, duurzame (led) 
verlichting, zuinige apparatuur en hulp bij 
het slimmer omgaan met energie- en water-
verbruik. Medio november ontvangen onze 
inwoners die in aanmerking komen informatie 
hierover. Mocht u niet bij de gemeente bekend 
zijn en ook in aanmerking komen, dan kunt u 
via het Regionaal energieloket een afspraak 
maken met een energiecoach. 
Via www.regionaalenergieloket.nl/
zevenaar vraagt u eenvoudig een gratis 
huisbezoek aan.
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WAT DOET DE ENERGIECOACH?
Onze energiecoaches zijn enthousiaste inwoners die 
als vrijwilliger graag anderen helpen bij het energie-
zuiniger maken van de woning. De energiecoach komt 
bij u thuis en onderzoekt samen met u waar die verve-
lende tocht vandaan komt of met welke middelen de 
energierekening omlaag kan. De energiecoach advi-
seert over isoleren, zonnepanelen, warmtepompen. 
Maar ook over kleinere zaken zoals het gebruik van 
tochtstrips, led-lampen en besparende douchekoppen. 
De energiecoach houdt rekening met het type woning 
(koop of huur), de wensen van u als bewoner en natuur-
lijk het beschikbare budget.

EVEN VOORSTELLEN: ENERGIECOACH GER 
BOUMAN UIT ZEVENAAR
In 2021 zijn acht inwoners opgeleid tot energiecoach, 
die andere inwoners helpen met kennis, een stappen-
plan en tips om hun woning energiezuiniger te maken. 

Een van hen is Ger Bouman uit Lathum. Een paar 
vragen aan hem:

Wat bracht je ertoe om je als energiecoach te gaan 
inzetten? 
‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan het beperken 
van de opwarming van de aarde. Ik leef en eet bewust, 
ben bijvoorbeeld ook “Grootouder voor het Klimaat” 
en wilde daar een schep bovenop doen. Daarom ben ik 
actief in een energiewerkgroep in mijn wijk in Lathum, 
verdiep me in energieverbruik en wil anderen daarin op 
weg helpen. Vrijwillig energiecoach worden was daarop 
een mooi vervolg.’ 

Heb je nog een paar makkelijke bespaartips?
‘Zet de thermostaat lager en douche niet te lang. Zo 
bespaar je makkelijk energie en het loont fi nancieel ook 
nog eens.’

Merk je dat de prijsverhogingen van gas en elektra 
zorgen voor duurzamer leven? En dat mensen sneller een 
afspraak maken met de energiecoach?
‘In de vakantie is het rustig, maar we verwachten nu in 
het najaar meer aanvragen voor een gesprek’, zegt Ger. 
‘Het valt mij op dat weinig huurders een gesprek aan-
vragen. Huurders verwachten vaak dat de verhuurder 
(meestal Baston Wonen, Plavei of Vryleve) maatregelen 
in huis gaat nemen. We kunnen allemaal begrijpen dat 
de verhuurders wel bouwkundige maatregelen nemen, 
maar huurders kunnen ook nog veel zelf doen. Zij zijn 
van harte welkom een afspraak te maken!’

AFSPRAAK MAKEN
Wilt u advies van een van onze energiecoaches? Dat 
kan! Via www.regionaalenergieloket.nl/zevenaar vraagt 
u eenvoudig een gratis huisbezoek aan. Op deze 
website vindt u ook antwoord op vragen over energie-
besparing en duurzaam wonen. Ook heel handig: er 
staat een overzicht van lokale en landelijke subsidies en 
fi nancieringsmogelijkheden. Daarnaast kunt u makke-
lijk off ertes opvragen bij aanbieders in de regio. ■

Wist u dat we in onze gemeente acht energiecoaches hebben? En dat zij graag kosteloos bij 
u thuis komen om advies te geven over energiebesparing? U leest er hier meer over.

Maak kennis met de
      energiecoach!



JOSÉ EN ANDRÉ, HEBBEN JULLIE HET IDEE 
DAT JULLIE ENERGIEZUINIG LEVEN?
‘We gaan bewust om met het gebruik van energie en 
water. Dit is een tussenwoning, dat scheelt in energie-
verbruik. De rolluiken gaan naar beneden bij hitte om 
het binnen koel te houden en bij kou om de warmte 
binnen te houden. We hebben een eco-wasmachine, 
drogen was aan de lijn, koken op elektra, gebruiken 
weinig stroom en water en de thermostaat staat altijd 
onder de 20 graden, ook in de winter’, vertelt José. 
André vult aan: ‘We leven eigenlijk zoals in Zuid-Europa. 
Als het koud is trek je een extra laag aan, als het warm 
is hou je de hitte zo lang mogelijk buiten. Dat werkt 
prima! Mensen beseff en niet hoe verwend we zijn.’

WAT IS JULLIE TOP DRIE VAN DINGEN DIE 
JE KUNT DOEN OM ENERGIE EN KOSTEN TE 
BESPAREN?
‘Doe de tv uit als je niet kijkt. Doe kleine afwasjes met 
de hand, dat kan ook nog gezellig zijn. En droog de 
was aan de lijn. En de wasmachine – en droger als je 
die hebt – niet met maar weinig was erin laten draaien. 
Apparaten werken beter en zuiniger als ze vol zijn. 
Eigenlijk dus bewust omgaan met apparaten in huis.’

VALLEN GER IN DIT HUIS DINGEN OP DIE 
JOSÉ EN ANDRÉ AAN KUNNEN PAKKEN?
We lopen de benedenverdieping door en Ger geeft aan: 
‘Kijk, op sommige plekken zou je radiatorfolie kunnen 

aanbrengen. En cv-leidingen kunnen isoleren, met 
name in de gang. En in de keuken zie ik een paneeltje 
naast de achterdeur, dat je zou kunnen isoleren van bin-
nenuit. Verder zie ik niet veel. Het verbruik van André en 
José is al laag en ze doen al veel.’

WAT VOOR ADVIES HEBBEN JULLIE AAN 
WONINGCORPORATIE VRYLEVE OVER HET 
DUURZAMER EN ENERGIEZUINIGER MAKEN 
VAN DEZE WONING?
‘Zonnepanelen aanbrengen zou een goed idee zijn. 
De woning heeft energielabel D. Daarin is de recente 
isolatie van de begane grondvloer nog niet verwerkt. 
Waarschijnlijk is het label nu C. Het huis heeft al dubbel 
glas en dakisolatie.’ 

IS ENERGIE BESPAREN ALLEEN NOODZAKE-
LIJK OF OOK LEUK?
‘Wij vinden het een sport zo weinig mogelijk batterijen 
te gebruiken. In speelgoed bijvoorbeeld. Ook om de 
Slimme Meter af en toe af te lezen en te kijken waaraan 
verbruikt is. En om nieuwe dingen uit te proberen, zoals 
de EcoStoof of Hooimadam (een moderne versie van 
de hooikist). Ik heb ook gehoord van drogerballen, die 
water opnemen en de droogtijd verkorten. Dat moet 
goed werken, ik heb er geen ervaring mee’, zeggen
 José en André. Ger vult aan: ‘Infraroodverwarming is 
bekend als bijverwarming en in ontwikkeling als hoofd-
verwarming. Erg leuk om dat soort dingen te volgen!’ ■

Energiecoach Ger Bouman en adviseur Mieke van der Steen van woonstichting Vryleve 
waren op een warme namiddag eind juli voor een interview te gast bij José en André 
Heijmen. Zij wonen al 34 jaar in hun huurwoning in Lobith. Hoe besparen zij in hun 
energieverbruik? Wat kan nog beter? 

Op bezoek bij…  
    José en André Heijmen in Lobith
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ONDERSTEUNING OP MAAT
De verhuiscoach gaat met u in gesprek over uw 
woonwensen en helpt u op weg. De coach laat zien 
welke huizen er beschikbaar zijn en wat er bij een 
verhuizing komt kijken. Uiteraard is het besluit om te 
verhuizen aan uzelf. Er is ook een verhuisvergoeding 
beschikbaar voor onkosten zoals een verhuisbedrijf 
en klusmaterialen. De verhuiscoach kijkt samen met 
u of u daarvoor in aanmerking komt. Goed om te 
weten: de verhuiscoach kan geen extra woningen 
regelen of invloed uitoefenen op bestaande voor-
rangsregelingen.

BETERE DOORSTROMING
De inzet van verhuiscoaches is een initiatief van de 
provincie Gelderland. Met de verhuiscoach kunnen 
1500 ouderen (die dat willen) ondersteund worden 

bij het zoeken naar passende woning. Bijvoorbeeld 
dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, 
omdat de kinderen het huis uit zijn. Hierdoor komen 
er weer sociale huurwoningen vrij voor starters en 
gezinnen.

VERHUIZINGEN VANUIT SOCIALE HUUR
De verhuiscoaches zijn beschikbaar voor verhuizingen 
vanuit de sociale huur in Gelderland: van een grote 
huurwoning naar een kleinere woning. Provincie 
Gelderland betaalt deze ondersteuning. De uitvoering 
gebeurt samen met woningcorporaties, gemeenten en 
welzijnsorganisaties. 

MEER WETEN OVER DE VERHUISCOACH? 
Neem dan een kijkje op: 
www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/actie-10.■

WAT HOUDT DE STIMULERINGSLENING 
TOEKOMSTBESTENDIG WONEN IN?
Met de stimuleringslening kunt u een aantrekkelijke 
fi nanciering krijgen om uw woning toekomstbestendig 
te maken. De maatregelen die voor de lening in aan-
merking komen:
■  Energiebesparing en -opwekking: denk aan isolatie, 

zonnepanelen, warmtepomp
■  Levensloopbestendigheid: bijvoorbeeld badkamer en 

slaapkamer op de begane grond
■  Kwaliteitsverbetering: bijvoorbeeld vernieuwing van 

een verouderde badkamer 
■  Funderingsherstel en asbestsanering

VIER SOORTEN LENINGEN
Er zijn vier soorten leningen mogelijk. Afh ankelijk van 
uw leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde 
is van uw woning, biedt de Toekomstbestendig Wonen 
Lening voor bijna iedere woningeigenaar in Gelderland 
een fi nancieringsoplossing. Voor elke lening geldt dat 
minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn 
van de voorgenomen investeringen.

Meer informatie over de Stimuleringslening 
Toekomstbestendig Wonen vindt u op www.zevenaar.
nl/stimuleringslening. U kunt hier ook een aanvraag 
indienen.

Bent u ouder dan 55 jaar en woont u in een sociale huurwoning? En bent u op zoek naar 
een woning die beter bij uw woonwensen en levensfase past? Dan kan een verhuiscoach u 
helpen.

De verhuiscoach en 
verhuisvergoeding

VERHUISVERGOEDING 

De provincie biedt de subsidie 
Verhuisvergoeding Huurwoningen aan. Deze 
verhuisvergoeding is bedoeld voor mensen die 
met steun van de verhuiscoaches doorstromen 
van een ruime sociale huurwoning naar een 
beter passende huurwoning. Het gaat dan 
om een eenmalige vergoeding van € 2.000 als 
tegemoetkoming in de verhuiskosten. Denk 
aan kosten voor het opleveren van de huidige 
woning, inhuur van een verhuizer, het kopen 
van verf en nieuwe gordijnen. Zo wordt de 
fi nanciële drempel om te verhuizen kleiner. U 
kunt de verhuisvergoeding alleen aanvragen 
vóórdat u gaat verhuizen. Meer informatie 
vindt u op www.gelderland.nl/subsidies/
verhuisvergoeding-huurwoning. 

Overweegt u om uw huis duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken? 
Deze investeringen kosten vaak veel geld. Wij bieden samen met provincie Gelderland de 
mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor verbetering van uw huis: de 
Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen.

Stimuleringslening 
Toekomstbestendig Wonen 

Bron:Provincie Gelderland




