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Nieuwsbrief Energietransitie 

Beste lezer,

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties wordt er hard gewerkt aan 

de energietransitie in onze gemeente. Als gemeente hebben we de regie om 

dat in goede banen te leiden. Dit doen we op vier niveaus:

1. We maken lokaal beleid met doelen en plannen: het brede verhaal.

2. We organiseren gemeentebrede activiteiten waar iedere Veldhovenaar 

aan mee kan doen: aan de slag!

3. We starten gebiedsgerichte projecten in bepaalde buurten en wijken: 

energie in de buurt.

4. We stimuleren en coördineren samenwerking met en tussen partijen 

zoals Veldhoven Duurzaam, de woningbouwcorporaties en de 

welzijnsorganisaties: nieuws van onze partners.

Hiermee willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en 

dagelijkse praktijk van onze inwoners, bedrijven en organisaties. Deze 

nieuwbrief is voor iedereen die daarvan op de hoogte wil blijven. Veel 

leesplezier! 

Aan de slag: veel animo voor collectieve acties! 

We zijn trots op de inwoners van Veldhoven, 

die massaal deelnemen aan de collectieve 

verduurzamingsacties! Het Regionaal 

Energieloket startte in opdracht van ons 

twee collectieve acties in 2022: één 

isolatieactie en één zonnepanelenactie.

Veel inwoners volgden de 

informatiebijeenkomsten in februari (over de isolatieactie) en april 

(zonnepanelen). Zij kregen daar alle informatie over de collectieve 

inkoopacties en de bijbehorende verduurzamingsreis.



Nu kunnen we delen dat er massaal offertes zijn aangevraagd voor de beide 

acties. Medewerkers van ‘Van Tol Isolatietechniek Best’ en ‘RE-Source 

Duurzame Installaties’ hebben samen al ruim 190 installaties uitgevoerd. De 

installateurs zijn nog niet klaar: ze gaan door tot alle inwoners met 

geaccepteerde offertes geholpen zijn.

Wij willen de deelnemers en geïnteresseerden hartelijk bedanken! Samen 

hebben jullie al een besparing van ruim 280.000 kilo/jaar CO2 gerealiseerd. 

Zo maken we Veldhoven samen steeds een beetje duurzamer. Wij 

organiseren in de toekomst nieuwe verduurzamingsacties, dus houd onder 

andere deze nieuwsbrief in de gaten. 

Aan de slag: Fijner wonen zonder energiestress 

Als de energierekening te hoog is ten 

opzichte van iemands inkomen, spreken we 

van energiearmoede. Door de hoge 

energieprijzen leven steeds meer mensen in 

energiearmoede. Om hen te kunnen helpen, 

hebben we geld gekregen van het Rijk. Dit 

geld gebruiken we voor het project ‘Fijner 

wonen zonder energiestress’.

Met het project ‘Fijner wonen zonder energiestress’ gaan we mensen helpen 

om minder energie te verbruiken. En daarmee de energierekening te 

verlagen. Het project is er vooral voor huishoudens met een laag inkomen en 

een (te) hoge energierekening. We werken hiervoor met verschillende 

partijen samen: denk aan Veldwijzer, Cordaad, de woningcoöperaties en de 

Voedselbank. Op onze website lees je er meer over. 

Ga jij aan de slag als energiecoach?

Met dit project willen we deze winter zoveel mogelijk huishoudens een 

handje helpen. Om dit mogelijk te maken, zoeken we nog extra vrijwilligers: 

energiecoaches. Krijg jij energie van mensen helpen, ben je hands-on en heb 

je interesse in of ervaring met energiebesparing? Dan zoeken wij jou! Voor 

training, begeleiding en materialen wordt gezorgd, zodat jij goed voorbereid 

op pad kunt.

Heb je interesse? Lees de volledige omschrijving op onze website en meld je 

aan bij Wieke Rooijackers: Wieke.Rooijackers@veldhoven.nl.

Aan de slag: energiebesparend de winter door 



Wat kun je doen om je energierekening 

betaalbaar te houden? Met eenvoudige 

maatregelen kun je veel energie besparen. 

Zo blijf jij straks onder het prijsplafond voor 

gas en elektra.

Snel en eenvoudig besparen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Milieu Centraal ontwikkelden dit handige 

overzicht met bruikbare tips voor iedereen. 

Allemaal zijn ze nog voor deze winter uit te 

voeren: zonder of met een kleine investering. 

Voor elke maatregel is direct berekend hoeveel 

(honderden) euro’s je elk jaar kunt besparen! 

Hang het overzicht op je prikbord of koelkast. Een geheugensteuntje voor jou 

en je huisgenoten om de verwarming op tijd omlaag te zetten en de 

gordijnen dicht te doen ’s avonds. Ben je enthousiast geworden en wil je nog 

meer tips? Neem dan ook een kijkje op de huurderspagina van het 

Energieloket Veldhoven. Of volg de verdiepende webinars die het 

Regionaal Energieloket komende week geeft! 

Zelf naden en kieren dichten

Als je denkt aan maatregelen om veel energie te besparen, denk je al snel 

aan grote aanpassingen met dure offertes, zoals isolatie. Maar met de juiste 

materialen uit de bouwmarkt, een paar handige handjes en enkele vrije 

uurtjes kom je zelf ook een heel eind! Simpelweg door op jacht te gaan naar 

naden en kieren en deze te dichten. In het kader van de DoeTank maakte het 

Regionaal Energieloket deze klusfilmpjes om jou op weg te helpen:

1. Maak een plan

2. Spoor tocht op

3. Kies het materiaal & probleem, aan de slag!

4. Tochtband

5. Kitten

6. Flexibele pur

7. Luchtdichte tape

Veel succes met besparen! 

Energie in de buurt: besparen met buren in ’t Look 

Op verschillende plekken in ’t Look stond de 

Nationale Burendag (24 september) in het 

teken van energie besparen. Een aantal buren 

aan De Pottenbakker maakte een 

blowerdoortest bij één van de woningen mee. 

Zo leerden zij uit eerste hand meer over hun 

woningtype. Ook konden ze direct vragen 



stellen over hun eigen situatie aan huisfluisteraar Lars Boelen, Laurens van 

Thiel (Veldhoven Duurzaam) en Rik van Berkel (Regionaal Energieloket). Als 

klap op de vuurpijl wisselden de buren volop ideeën uit en boden ze elkaar 

hulp aan. Mooi wat buren voor elkaar kunnen betekenen!

Ervaringen delen

Dezelfde avond ging er een inhoudelijk sausje over de buurtbarbecue van de 

Verver en de Bleker, georganiseerd door wijkplatform ’t Look. Het eerste uur 

werd namelijk gewijd aan energie besparen. Een van de buren gaf een 

presentatie met inzichten uit een eerdere woningtest. Buren die al iets 

hadden aangepakt, deelden hun ervaringen. En er was iemand aanwezig om 

vragen te beantwoorden, zowel vanuit Veldhoven Duurzaam als de 

gemeente.

Doe mee!

Wil je ook met je buren aan de slag met dit onderwerp? Laat het dan weten. 

Dan kijken we samen naar de mogelijkheden om jullie verder te helpen. 

Samen met een groep enthousiaste buurtgenoten komen we geregeld bij 

elkaar om kennis uit te wisselen en nieuwe buurtactiviteiten op te zetten. Wil 

je meedoen met deze buurtsessies? Stuur ook dan een bericht naar 

wijkplatformtlook@gmail.com. 

Energie in de buurt: infomiddag Heikant over energie 
besparen 

Op zaterdag 5 november organiseren buurtgenoten in Heikant een 

infomiddag, samen met Veldhoven Duurzaam, het Energieloket en de 

gemeente. Je kunt er terecht voor informatie en advies. Bijvoorbeeld bij het 

maken van een plan voor je woning of wanneer je gaat doe-het-zelven. 

Daarnaast vind je informatie over maatregelen die voor veel huizen in 

Heikant toepasselijk zijn. Je kunt tussen 14.00 en 17.00 uur vrij binnenlopen bij 

de Plus supermarkt (parkeerzijde) in winkelcentrum Heikant. Kijk op de 

buurtpagina voor meer informatie.

Zie jij ook kansen om samen in Heikant aan de slag te gaan met energie 

besparen? Dat kan! Er is altijd ruimte om je ideeën te delen en/of om mee te 

doen met het buurtinitiatief. Stuur een bericht naar 

heikantoost@veldhovenduurzaam.nl. 

Wil jij jouw woning 
duurzamer maken? 

Ga dan naar 

regionaalenergieloket.nl/veldhoven en 

ontdek hoe! 



Afmelden digitale nieuwsbrief

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder contact hebt gehad met de gemeente 

Veldhoven over de Energietransitie, of omdat je je hebt aangemeld.

Wil je deze nieuwbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden. 
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