Laarbeek schittert Duurzaam
Energiezuinig in een huis van bijna 100 jaar oud
Anne en Stephan: ‘Er kan meer dan je denkt’

duurzaam
wonen

Een gezond klimaat en een schoon milieu, dat vraagt iets van ons allemaal. Als gemeente helpen
we onze inwoners graag om duurzaam, energiebewust en liefst zonder aardgas te wonen.
Duurzaamheidsagenda Laarbeek

Drie jaar geleden vielen Anne en Stephan Smits als een blok voor een
karakteristieke woning uit 1928 in Aarle-Rixtel. Er volgde een flinke
verbouwing. Terwijl de sfeer van het oude huis behouden bleef, kwam er
eens zoveel oppervlakte bij: ruim, licht en in een prachtige combinatie
van oud en nieuw.
Van warmtepomp tot waterput

“Een mooie kans om het in één keer goed te doen”, zegt Stephan,
“duurzaam en klaar voor de toekomst. In het oude deel gingen de vier
gaskachels eruit, de gevels zijn geïsoleerd en alle ramen voorzien van
dubbelglas. Belangrijk, want alle warmte die je binnenhoudt, hoef je
niet meer op te wekken.” De gehele woning is inmiddels aardgasvrij;
stoken en koken gaat via de (lucht-water)warmtepomp en zonnepanelen. Met twee apps volgt Stephan de opbrengsten op de voet. Anne:
“Als het goed is draaien we binnen een jaar nul op de meter.” Natuurlijk
wordt ook de tuin milieuvriendelijk aangelegd, met waterputten, een
moestuin, kippen en gras om op te spelen voor de kleine Iris.
Nog tips?

Stephan: “Laat je goed adviseren. Het is een fikse investering, maar er
kan meer dan je denkt. Ook in zo’n oud huis! Voor de warmtepomp sloten we bij de gemeente een duurzaamheidslening af en voor de zonnepanelen volstond een handtekening: van aanleg tot onderhoud geregeld
door de gemeente. En die lening valt zelfs weg tegen de lagere
energiekosten.”

Duurzaam leven doen we samen:
Informatieavonden duurzaam en
aardgasvrij wonen

Iedere Laarbeekse inwoner heeft met de Mooi Laarbeek Krant een uitnodiging ontvangen voor informatiebijeenkomsten over duurzaam en aardgasvrij wonen. De eerste (digitale) bijeenkomsten waren een
succes. Er zijn antwoorden gegeven op vele vragen.
Wat betekent aardgasvrij wonen eigenlijk? Wanneer
worden er plannen gemaakt voor mijn dorp? Is er al
meer duidelijk over de kosten?
Heeft u de bijeenkomsten gemist, maar wilt u toch
graag de informatie ontvangen? Op de website van
de gemeente kunt u de digitale bijeenkomsten terug
kijken. Volgende week vinden er ook nog drie bijeenkomsten in levende lijve plaats. U kunt zich hiervoor
aanmelden op de website van de gemeente. Daar vindt
u ook de locatie waar de bijeenkomsten worden gehouden.
Buitengebied Laarbeek
12 juli, 19:30 - 20:30 uur
Mariahout
13 juli, 19:30 tot 20:30 uur
Aarle-Rixtel
14 juli, 19:30 tot 20:30 uur

Nieuw in de regio: Energiehuis Slim Wonen

De gemeente Laarbeek werkt sinds kort samen met
het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis is een
loket voor en door bewoners. Hier kunt u terecht met
al uw vragen over duurzaam wonen. U kunt een hoop
informatie vinden op de website over onder andere
energie besparen, zonnepanelen, warmtepompen. In
de showroom in Helmond kunt u de duurzame mogelijkheden, zoals zonnepanelen en isolatie, zien en
voelen.
Er worden regelmatig voorlichtingsavonden georganiseerd. Wil je je aanmelden? Ga dan naar de website:
www.energiehuisslimwonen.nl
5 juli Zonnepanelen: zelf slim elektriciteit opwekken?
12 juli Warmtepomp: een slimme oplossing voor jou
ja of nee?
16 augustus Slimme isolatie: wat je bespaart hoef je
niet op te wekken!
Gratis woning
23 augustus Workshop woning
Quickscan
Quickscan score van je woning
bepalen!
30 augustus Zonnepanelen: zelf
slim elektriciteit opwekken?
31 augustus Start gratis opleiding
‘Energiecoach worden’

Quiz Groene Bon

Heb je de webinars over “slim en snel
energie besparen” niet kunnen volgen?
Claim dan nu alsnog jouw Groene Bon
door de 5 minuten durende Quizzz in
te vullen, scan de QR-code of gebruik
onderstaande url:
https://forms.gle/Aweemb9wiuLpah5v9.

Tijdens deze quiz leer je hoe ook jij makkelijk energie
en geld kan besparen door energiebesparende maatregelen te nemen. Vul de Quizzz snel in want onder de
eerste 100 aanmeldingen verloten we gratis energieverbruiksmeters!
Wil je liever een wat uitgebreider en specifieker advies
over hoe je energie in huis kan besparen? Meld je dan
aan voor een gratis energieadvies aan huis van de heren van Duurzaam Wonen Laarbeek. Aanmelden kan
via: www.laarbeek.groenebon.nl

