Laarbeek schittert Duurzaam
duurzaam
wonen

Het project Duurzaam wonen helpt inwoners om hun woning en leefomgeving
te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan minder energie verbruiken,
of zelfs aardgasvrij wonen. Op deze pagina lees je alles over Duurzaam wonen.
Wil je meer informatie, kijk dan op www.laarbeek.nl/duurzaam

Noteer in
je agenda!

19.30 uur

Beste huiseigenaar,
Doe mee aan een webinar over energiebesparing in huis op 27 mei of 4 juni,
of meld je aan voor een gratis energieadvies op maat!
Na deelname of energieadvies op maat ontvang je een bespaarbon ter waarde
van 50 euro om te besteden aan energiebesparende producten.
Hoe doe je mee?
Kijk op www.laarbeek.groenebon.nl voor meer informatie!

Thuis energie
besparen:

doe jij mee?
duurzaam
Deelnemende
bedrijvenwonen
voor besteding bespaarbon

Let op! Er zijn 1000 bespaarbonnen beschikbaar, op=op!

Aankondiging Thuis Energie
Besparen Doe Je Zo

De gemeente wil samen met haar inwoners meer leren
over het verduurzamen van woningen. Wat komt er
allemaal bij kijken? Hoe verschilt dat per woning? Hoe
hou je het behapbaar en betaalbaar? Om antwoord te
geven op deze en meer vragen starten we het project
‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’.

Duurzaam leven doen we samen:
regelingen & subsidies

Wil jij je huis of leefomgeving verduurzamen? We helpen je graag! Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar we je graag op willen wijzen.

handelsonderneming

.NL

BEEK EN DONK

Even voorstellen:
Stichting Platform Duurzaam Laarbeek
Geschreven door Stichting Platform Duurzaam Laarbeek

Duurzaamheidslening
vraag een lening aan voor het nemen van duurzame
maatregelen, zoals isolatie, warmtepomp, groen dak,
ventilatie, zonneboiler. Kijk voor meer informatie op
www.laarbeek.nl/producten/duurzaamheidslening
Subsidies RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekt subsidies voor woningeigenaren, VVE’s en
verhuurders die gaan isoleren en/of een warmtepomp
of een zonneboiler aanschaffen.
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

Met vijf huishoudens willen we een uitgebreid verduurzamingsplan maken. Dit plan moet natuurlijk passen bij de woning, maar ook bij gezinssituatie en hoe
deze de komende jaren kan veranderen. Daarnaast
moet het plan haalbaar én betaalbaar zijn. Uiteraard
word je bij het maken van het plan ondersteund door
onafhankelijke, ervaren energieadviseurs. Het leerproces wat we samen met deze huishoudens meemaken,
willen we breed delen en communiceren met andere
inwoners. Zo leren niet alleen wij, maar kan iedereen
deze kennis gebruiken.
We zoeken mensen die met ons mee willen doen, én
een goede mix in bouwjaar van de woningen, soort
woning en gezinssamenstelling. Het leerproces dat
we samen met deze huishoudens meemaken willen
we breed delen en communiceren met andere inwoners. Daarom zijn we opzoek naar huishoudens met
verschillende gezinssamenstellingen en bouwjaren van
de woning. Zo leren niet alleen wij, maar kan iedereen
deze kennis gebruiken.
We zoeken mensen die met ons mee willen doen.
Dus wil samen met ons een verduurzamingsplan
maken? En wil je jouw ervaringen delen met je
buren en dorpsgenoten?
Mail dan snel naar tebdjz.laarbeek@gmail.com.

Bijdrage voor
opvangen regenwater
Er zijn best veel redenen
om het regenwater los te
koppelen van het riool. Zo is
regenwater schoon en is het
zonde om dat te vermengen
met vies rioolwater. Ook
gaat het verdroging tegen,
doordat het water in de bodem zakt. Het afkoppelen
van regenwater kan heel makkelijk door bijvoorbeeld
de regenpijpen door te zagen. Wil jij het regenwater
loskoppelen van het riool? Dan kun je hiervoor misschien een subsidie van de gemeente en/of het waterschap krijgen. Kijk voor meer informatie op www.
laarbeek.nl en zoek op ’opvangen regenwater’.
Stimuleringsregeling Landschap
De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in
Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren
kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en
het beheer van landschapselementen en wandelpaden
over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als
tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond
bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Veldcoördinator Martien Vinken kan je helpen bij het maken
van een plan en het aanvragen van de subsidie. Je kunt
hem mailen info@martienvinken.nl of bellen 06 271
227 21. Meer informatie kun je vinden op
www.brabant.nl en klik op ‘subsidies’.

In 2016 ontstond Stichting Platform Duurzaam Laarbeek (SPDL) als burgerinitiatief vanuit een aantal enthousiaste inwoners van Laarbeek. Een aantal inwoners vond dat er in Laarbeek rondom duurzaamheid
nog veel te winnen was. Rond dezelfde tijd wilde de
gemeente Laarbeek ook stevig aan de slag met het
thema duurzaamheid. Daarom sloegen we de handen ineen en vanaf dat moment werkt SPDL graag en
regelmatig mee aan verschillende initiatieven en doen
we veel samen binnen de duurzaamheidsagenda van
de gemeente.
Wat en hoe?
Wij streven naar een schoon en duurzaam Laarbeek.
Daarbij ligt de focus vooral op energiebesparing en
het opwekken van schone energie, maar we kijken
ook verder. Om dit te bereiken geven we informatie
en voorlichting over deze onderwerpen. Dit doen we
bijvoorbeeld tijdens buurtbijeenkomsten of door een
artikel te schrijven in de Mooi Laarbeek Krant. Ook willen wij onze inwoners bewust maken van duurzaam
leven, te beginnen bij de basisscholen en eindigend
bij de seniorenorganisaties, en alles wat daartussen
zit! Wij delen deze ervaring, kennis en meningen met
elkaar op ons platform, digitaal en natuurlijk aan de
vergader- en keukentafel. Heb je interesse om mee
te doen? Laat het ons weten op onze website www.
duurzaamlaarbeek.nl

