
7 oktober 2022 •  Nummer 18

Kennismaken met elkaar en de 
gemeente tijdens feestelijk startjaar Hoe denkt u over wonen en recre-

eren in de toekomstige Oostrand 
van Noord-/Zuid-Scharwoude? Vul 
de enquête in en denk mee!
De Oostrand wordt ontwikkeld tot 
een aantrekkelijke plek om te 
wonen, werken en recreëren. Er is 
speciale aandacht voor water, 
groen, vrije tijd en betaalbare 
woningen. De ontwikkeling van 
het gebied gaat in samenwerking 
met ondernemers, verenigingen 
en de inwoners uit de gemeente. 
In de enquête vraagt de gemeente 
naar uw behoeften op het gebied 
van wonen en vrije tijd. Het invul-
len van de enquête duurt onge-
veer 5-10 minuten. 
Ga voor meer informatie en de 
enquête naar www.dijkenwaard.nl/
projecten/deoostrand.

Denk mee over 
de toekomstige 
Oostrand

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Heeft u een kapotte lamp, loszit-
tende stoelpoot of probleem met 
een of ander elektrisch appa-
raat? Bezoek dan het Repair Café. 
In de bibliotheek Langedijk 
zitten elke woensdag tussen 
14:00 en 16:00 uur de handige 
en behulpzame mensen van het 
Repair Café voor u klaar. In 
Heerhugowaard kunt u elke 
eerste en derde dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 16.30 uur 
terecht bij het Repair Café in Het 
Trefpunt aan de Rozenlaan 2.

De provincie Noord-Holland 
verkent hoe de bereikbaarheid 
op en rond de N242 -tussen 
Kooimeerplein in Alkmaar en het 
Verlaat in Dijk en Waard- kan 
worden verbeterd. 
Samen met bewoners, gebruikers 
en de gemeenten Dijk en Waard 
en Alkmaar worden de plekken 
in beeld gebracht waar het beter 
kan. Op www.wijkprikker.nl/
verkenning-n242 kunt u van 
6 t/m 23 oktober 2022 aangeven 
wat er kan verbeteren en welke 
ideeën u daar ook zelf voor heeft.

Repair Cafés 

Denk online mee 
over verbetering 
bereikbaarheid 
rond de N242

U heeft het misschien wel gemerkt, 
het startjaar van Dijk en waard zit 
vol met feestelijke activiteiten. 
Inwoners, ondernemers, verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties 
hebben al tal van leuke en verbin-
dende activiteiten georganiseerd 
en er staan er meer op stapel. Want 
een nieuwe gemeente vier je samen. 
Viert u de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard met ons mee? 

De start van gemeente Dijk en Waard 
op 1 januari van dit jaar is een 
mijlpaal die we niet ongemerkt 
voorbij wilden laten gaan. Met het 
Start Dijk en Waard Fonds kon ieder-
een subsidie aanvragen voor ideeën 
voor leuke en feestelijke activiteiten. 
Aan deze oproep werd goed gehoor 
gegeven. Voor het jaar 2022 zijn 
34 inzendingen binnengekomen 
waarvan er 31 in aanmerking komen 
voor subsidie. Alle mogelijke ideeën 
waren welkom; de belangrijkste 
voorwaarde was dat de activiteit 
bedoeld en toegankelijk is voor 
inwoners uit zowel het oorspronkelijke 
Langedijk als Heerhugowaard. Met 
als doel om elkaar, maar ook ver-
enigingen, ondernemers, stichtingen 
en andere organisaties beter te leren 
kennen. 

De ingediende ideeën zijn zeer divers 
zodat er voor jong en oud leuke 
activiteiten zijn. Er zijn al veel activi-
teiten geweest waar inwoners in grote 
getalen enthousiast aan meegedaan 
hebben. Zo kon iedereen die geïnte-
resseerd is in elektrisch rijden op een 
laagdrempelige manier kennismaken 
met elektrische voertuigen op het 
Stadsplein in Heerhugowaard. 
Tijdens het evenement ‘Maak kennis 
met het hart van de nieuwe gemeente’, 
een samenwerking tussen Museum 
BroekerVeiling, Stichting Langedijk 
Waterrijk, Museale Schuitenhelling en 
Stichting Veldzorg Oosterdel, hebben 
circa 350 bezoekers een boottocht 
door het Oosterdelgebied gemaakt, 
een bezoek gebracht aan het veiling-
lokaal van Museum BroekerVeiling en 
kennisgemaakt met de Museale 
Helling bij de sluis. 

Op het goedbezochte Health@
TheLake festival in het Geestmeram-
bacht stond gezondheid op nummer 
één. Bezoekers konden interessante 
workshops en lezingen volgen en 
struinen langs sfeervolle kramen en 
stands. In de stampvolle feesttent op 
het ijsbaanterrein in ’t Kruis gingen 
ruim 4000 mensen met de voeten van 
de vloer tijdens Heerhugowaard Live. 

Streekmarkt Dijk en Waard had een 
recordaantal bezoekers. Ook voor 
kinderen waren er activiteiten 
georganiseerd. Basisschoolleerlingen 
mochten naar de fantasierijke, 
avontuurlijke en spannende familie-
voorstelling ‘Fantasieè en de 
Avonturen van de Rotzooibende’. En de 
echte waterratten konden leren 
waterskiën bij SKEEF. 

Verbinden
Stephanie Pols-De Weijer, een van de 
organisatoren van Health@TheLake: 
“Ons festival heeft enorm bijgedragen 
aan de verbinding van lokale onderne-
mers onderling en de bezoekers, de 
inwoners van Dijk en Waard en 
omstreken. We hebben elkaar in een 
ontspannen sfeer en omgeving leren 
kennen en elkaar en anderen geïnspi-
reerd en enthousiast gemaakt voor de 
diensten die er werden aangeboden 
door middel van workshops, markt, 
dans en lezingen. Samen met lokale 
bedrijven hebben we gezorgd voor de 
entourage, zoals kramen, eten, pers, 
drukkerij en de tent. Veel ondernemers 
hebben nieuwe aanmeldingen ontvan-
gen, wat betekent dat er iets is bereikt 
in de bewustwording van gezondheid, 
welzijn en ontspanning. Het festival 
was zo’n succes dat wij dit op verzoek 

van de deelnemende ondernemers en 
bezoekers gaan 
herhalen. Dat de lokale vraag groot is 
blijkt ook uit het aantal ondernemers 
die wij dit jaar voor deelname hebben 
moeten teleurstellen nadat wij onze 
promotie waren gestart.”

Op www.dijkenwaard.nl/fusie > 
Evenementen > Terugblik activiteiten 
staat een overzicht met activiteiten 
die al hebben plaatsgevonden. 

Komende activiteiten
Er staan voor dit najaar nog veel meer 
activiteiten gepland, waaronder drie 
tegelwandelroutes door Dijk en Waard. 
Ontdek via QR-codes op de tegels 
welke verenigingen en organisaties er 
allemaal in Dijk en Waard zijn. Vrijwil-
ligersorganisaties kunnen op zaterdag 
29 oktober elkaar ontmoeten en 
kennis delen tijdens het Vrijwiligers-
seminar Dijk en Waard. En op zondag 
27 november geven Het Blazers-
ensemble van Heerhugowaard en Har-
monie Excelsior Noord-Scharwoude 
gezamenlijk een najaarsconcert. 
Kijk op www.dijkenwaard.nl/fusie > 
Evenementen voor de activiteitenka-
lender. De kalender wordt de komende 
tijd aangevuld met nieuwe activitei-
ten, houd de kalender dus in de gaten.
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Gemeentenieuws Dijk en Waard is 
een uitgave van de gemeente Dijk 
en Waard, die elke twee weken als 
onderdeel van het Nieuwsblad Dijk 
en Waard verspreid wordt. Aan de 
inhoud van deze pagina’s kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Teksten en coördinatie
Team Communicatie, 
gemeente Dijk en Waard.
E-mail:  
gemeentenieuws@dijkenwaard.nl
Bezorging en opmaak: Rodi Media
Voor klachten over de bezorging: 
tel. 0226-331020.

Postadres: Postbus 390, 
1700 AJ Heerhugowaard
Bezoekadressen: 
Parelhof 1 in Heerhugowaard, 
Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.
Website: www.dijkenwaard.nl 
Telefoonnummer: 072 575 55 55
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur
Telefoon Sociaalplein: 072 575 51 81
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
WhatsApp nummer: 06 28520921

Openingstijden: 
Receptie De Binding, Zuid-Scharwoude
Maandag t/m woensdag: 
8.30 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
Receptie Parelhof, Heerhugowaard
Maandag t/m donderdag: 
8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur
Afvalscheidingsstations
Berrie 8, Oudkarspel en 
Beukenlaan 25, Heerhugowaard
Maandag t/m zaterdag: 
8.00 tot 16.00 uur

Colofon

Gemeente Dijk en Waard plaatst 
haar officiële bekendmakingen, 
zoals regelgeving en verorde-
ningen, op de website 
www.overheid.nl. Deze website 
van de overheid biedt alle 
regelgeving van alle overheden 
bij elkaar. Gemeente, provincie, 
waterschap en Rijk bundelen 
hier hun informatie.

Onder officiële bekendmakingen 
worden omgevingsvergunningen 
en verkeersbesluiten verstaan, 
maar ook verordeningen en 
beleidsregels vallen hieronder. In 
een verordening staan de regels 
waaraan bewoners en bedrijven 
in de gemeente zich moeten 
houden. Denk bijvoorbeeld aan 
de afvalstoffenverordening, 
parkeernormen en het beleid 
rondom planologische 
afwijkingen.

Ontvang bekendmakingen 
per mail
U kunt zich abonneren op 
een e-mailservice via 
www.overheid.nl. 
U ontvangt dan automatisch een
mail als er een bekendmaking 
wordt gepubliceerd in uw buurt. 
Dan weet u bijvoorbeeld precies 
wanneer uw buurman een 
vergunning aanvraagt voor een 
uitbouw aan het huis.

Officiele
bekendmakingen

Werk aan de weg
In deze rubriek worden de actue-
le werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider over-
zicht van alle lopende werkzaam-
heden kunt u kijken op  
www.dijkenwaard.nl > Werk aan 
de weg. In alle gevallen geldt dat 
de verkeershinder langer kan 
duren als het weer tegenzit of als 
werkzaamheden minder snel gaan 
dan gepland.

Eerste Industriestraat 
De Eerste Industriestraat in 
Noord-Scharwoude is tot nader 
bericht afgesloten. Er worden 
nieuwe woningen gebouwd en de 
weg wordt opnieuw ingericht. De 
appartementen blijven bereikbaar 
via de Juliana van Stolbergstraat.

Stadshart Heerhugowaard
Rondom het woongebouw Lapis 
Lazuli en voor het gemeentehuis 

wordt de openbare ruimte opnieuw 
ingericht. De werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd, de voor-
zieningen blijven bereikbaar. De werk-
zaamheden duren tot februari 2023.

Rotondes Oosttangent 
De rotondes op de Oosttangent bij 
Haringvliet en Dijk van Kyoto worden 
halve turbo-rotondes. De werkzaam-
heden worden in fases uitgevoerd. 
Omleidingsroutes staan aangegeven. 

Haringvliet:
- Woensdag 5 oktober 20.00 uur tot 
 en met maandag 10 oktober 
 6.00 uur. Werktijden: dag en nacht.  
 De rotonde is geheel afgesloten 
 voor gemotoriseerd verkeer.

Dijk van Kyoto:
- Maandag 10 oktober op dinsdag 
 11 oktober en dinsdag 11 oktober  
 op woensdag 12 oktober. Werktijden: 
 20.00 tot 5.45 uur. Doorrijden 
 mogelijk.
-  Woensdag 12 oktober tot en met 
 woensdag 26 oktober. Werktijden: 
 07.00 tot 17.00 uur. Lotte Beesedijk 
 vanaf de rotonde tot de Tijm 
 afgesloten. Omleiding via Else van 
 den Banlaan en Cornelia van 
 Arkeldijk.
-  Donderdag 27 oktober tot en met 
 zondag 30 oktober. Werktijden: dag 
 en nacht. De rotonde is geheel afge-

 sloten voor gemotoriseerd 
 verkeer.

Groot onderhoud asfalt
Copernicusstraat
Van 5 t/m 14 oktober worden er 
‘s nachts asfalteerwerkzaamheden 
uitgevoerd. Overdag is de 
Copernicusstraat bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer.

Middenweg (tussen Hasselaarsweg 
en De Zicht)
Van 17 t/m 26 oktober is de Mid-
denweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Bereikbaar voor bestem-
mingsverkeer in overleg met toe-
zichthouder.

Abe Bonnemaweg 
Van 6 oktober tot 11 oktober wordt 
het voetpad van de Abe Bonnema-
weg herstraat. 

Gemeente Dijk en Waard haalt sinds 
deze week grof huishoudelijk afval op 
bij inwoners thuis. 

Wethouder Annette Groot feliciteerde 
en bedankte de eerste inwoner die 
zijn grof huishoudelijk afval op deze 
manier aanbood: “Met deze nieuwe 
inzamelingswijze zorgen we samen 
voor betere scheiding van afval. 
Veel afval is goed herbruikbaar 
of kunnen we verwerken zodat 
er nieuwe producten van worden 
gemaakt. Door beter te scheiden 
houden we de kosten laag. Bovendien 
voorkomen we zwerfafval in de wijk, 
door het niet meer aan de straat te 
zetten. Samen werken we zo aan een 
duurzaam Dijk en Waard.”

Proef
Wanneer inwoners ervoor kiezen 
om grof huishoudelijk afval thuis op 
te laten halen, maken zij hiervoor 
een afspraak en is er iemand thuis 

als het opgehaald wordt. Deze 
nieuwe manier van ophalen is een 
proef die tot en met maart 2023 
duurt. De proef heeft twee doelen: 
het moet zwerfafval tegen gaan en 
het scheiden van afval verbeteren. 
Inwoners kunnen makkelijk een 
afspraak maken via 
mijnafvalwijzer.nl of via de app 
AfvalWijzer. Deze is te vinden in 
de Google Play Store de Apple App 
Store.

Zelf afval wegbrengen 
Zelf grof huishoudelijk afval weg-
brengen blijft ook mogelijk. Dit kan 
gratis bij één van de gemeentelijke 
afvalscheidingsstations aan 
Beukenlaan 25 te Heerhugowaard 
en Berrie 8 te Oudkarspel van 
maandag t/m zaterdag tussen 8.00 
en 16.00 uur. 

Grof afval vanaf nu gratis aan huis opgehaald

Iedereen koopt of verkoopt wel eens 
wat online. Helaas is ook online niet 
iedereen te vertrouwen en doen 
cybercriminelen zich hier voor als 
(ver)koper. Ze gebruiken steeds 
nieuwe trucs om u op te lichten. Maar 
gelukkig heeft u online oplichting 
vaak zelf in de hand; u kunt het dus 
voorkomen. Gemeente Dijk en Waard 
start tijdens de Week van de 
Veiligheid de campagne ‘Zelf in de 
hand’ om te laten zien hoe u online 
oplichting kunt herkennen en wat u 
kunt doen om het te voorkomen. 

De campagne Zelf in de hand richt 
zich op het eigen gedrag. Traditionele 
criminaliteit overkomt u, bij online 
oplichting draait het om het beter 
opletten op het eigen gedrag. Door 

inwoners hier bewust van te maken 
wil de gemeente het aantal 
slachtoffers van online oplichting 
verminderen. 

Levensgrote telefoons
Gedurende twee weken, van maandag 
10 tot maandag 24 oktober, staan er 
levensgrote mobiele telefoons in 
winkelcentrum Middenwaard en 
winkelcentrum Broekerveiling. Op de 
telefoons zijn fraudegesprekken, 
gebaseerd op waargebeurde fraude-
verhalen, te lezen. Door mee te kijken 
met deze gesprekken wordt duidelijk 
hoe creatief internetoplichters kunnen 
zijn. Ook hangen er op diverse plekken 
in de gemeente posters, abri’s en 
tv-schermen met fraudegesprekken en 
tips om online oplichting te 

voorkomen. Daarnaast zijn in winkel-
centra Middenwaard en Broekerveiling 
gedurende de campagne teams 
aanwezig om in gesprek te gaan met 
inwoners over online oplichting. 

Meer informatie en tips
Kijk voor meer informatie over de 
campagne en hoe u online oplichting 
herkent en voorkomt op 
www.zelfindehand.nl. 

Gemeente Dijk en Waard start campagne 
‘Zelf in de hand’ tegen online oplichting 

Het echtpaar Dekker uit Heerhugo-
waard was dinsdag 6 september 
60 jaar getrouwd. Burgemeester 
Maarten Poorter bracht het stel een 
bezoek om ze te feliciteren met hun 

diamanten huwelijk. Het stel kent 
elkaar via gezamenlijke kennissen. 
Later sloeg de vonk over en kregen 
ze verkering en op 6 september 
1962 gaven ze elkaar het jawoord. 

Jubilea
Diamanten bruidspaar
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Aanpassing rotonde bij Dijk van Kyoto van start
Nu de aanpassing van de rotonde 
Haringvliet/West-Frieslandsingel 
in de Oosttangent bijna is afgerond, 
gaat BAM Infra vanaf 10 oktober aan 
de slag bij de rotonde bij Dijk van 
Kyoto/Lotte Beesedijk in dezelfde 
verkeersader. Ook deze rotonde wordt 
omgevormd tot een halve turbo-
rotonde. De werkzaamheden duren 
drie weken.  

De rotonde bij Dijk van Kyoto krijgt 
een dubbele rijbaan in de zuidweste-
lijke rijrichting. Deze aanpassing 
moet zorgen voor een betere 

doorstroming van het gemotoriseerde 
verkeer op de Oosttangent. Om de 
veiligheid van de fietsers te waarbor-
gen, komt er een bredere oversteek 
voor hen bij de rotonde. De rotonde 
krijgt ook verhoogde rijbanenschei-
ding en twee stopplekken voor de 
fietsers tussen de rijbanen. In de 
Oosttangent komen in het wegdeel 
tussen het BP-tankstation en de 
rotonde opvallende 30km/uur-drem-
pels te liggen. Deze drempels liggen 
ongeveer 30 meter voor de over-
steekplaats en dwingen op deze wijze 
optimaal het autoverkeer om snelheid 

te minderen. De rotonde wordt verder 
uitgerust met nieuwe verlichting, 
bebording en markering om de 
verkeerssituatie ter plekke voor alle 
verkeersdeelnemers duidelijk te 
maken.

Planning werkzaamheden
Tijdens de eerste stap van de 
werkzaamheden is de rotonde overdag 
gewoon open. Van maandag 10 op 
dinsdag 11 oktober en van dinsdag 
11 op woensdag 12 oktober wordt 
er tussen 20.00 uur en 6.00 uur aan 
de rotonde gewerkt. Doorrijden is 

mogelijk, er zijn verkeersregelaars 
aanwezig.
Van woensdag 12 tot en met woens-
dag 26 oktober wordt er elke dag van 
7.00 tot 17.00 uur aan de rotonde 
gewerkt. Tijdens deze twee weken 
is het niet mogelijk om vanaf de 
Oosttangent op de rotonde linksaf te 
staan. Vervolgens wordt er van 
27 tot en met 30 oktober dag en nacht 
aan de rotonde gewerkt, hierbij is de 
rotonde volledig dicht voor gemotori-
seerd verkeer. 
De Oosttangent zal gedurende de 
werkzaamheden zoveel mogelijk 

bereikbaar blijven. Tijdens het werk 
kan het bestemmingsverkeer voor de 
wijk Huygenhoek en Land van Luna 
een lokale omleidingsroute via de 
Cornelia van Arkeldijk volgen. Bij de 
afsluiting van de rotonde blijft Stad 
van de Zon bereikbaar via Gibbon. 

Heeft u een vraag of wilt u meer 
informatie over de aanpassing van 
de rotondes Oosttangent. Neem dan 
contact op met BAM Infra Regionaal 
Amsterdam, via een mail naar 
oosttangent@bam.com of het contact-
formulier van de BouwApp.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Dijk en Waard 
presenteert de begroting 2023 aan 
de gemeenteraad. In de begroting 
staat wat gemeente Dijk en Waard wil 
bereiken de komende jaren, wat 
daarvoor moet gebeuren en hoeveel 
dit gaat kosten. In de begroting zijn 
veel maatregelen opgenomen die 
zich richten op de gezonde groei van 
de nieuwe gemeente. “Maar de 
begroting biedt ook maatregelen 
om de uitdagingen van deze 
bijzondere tijd op te vangen,” aldus 
wethouder Falco Hoekstra van 
financiën. De gemeenteraad behan-
delt de begroting op 8 november.

De wethouder financiën is blij met de 
allereerste meerjarenbegroting van 

gemeente Dijk en Waard, waarin alle 
ambities uit het collegeprogramma 
Gezonde Groei een financiële 
vertaling hebben gekregen. “We zijn 
trots dat we onder de huidige 
omstandigheden, met de naweeën 
van de coronapandemie, de inflatie 
en de energieprijsstijgingen, een 
sluitende meerjarenbegroting kunnen 
presenteren. Hiermee leggen wij de 
basis voor wat wij als gemeente 
Dijk en Waard willen zijn en hoe we 
vanaf nu verder gaan.”

De begroting is dus een vertaling van 
de ambities van het Dijk en Waardse 
college die gericht zijn op gezonde 
groei van de jonge, nieuwe gemeente. 
“En dan hebben we het niet alleen 
over de groei van het aantal 

woningen met 10.000 stuks, wat 
vraagt om een goede bereikbaarheid 
en openbare ruimte. Maar die groei 
zit ook in het realiseren van ruimte 
voor groen en recreatie, goede 
onderwijshuisvesting, 
sportvoorzieningen en een 
aantrekkelijk klimaat voor onze 
ondernemers, aldus wethouder 
Hoekstra. “Zo bouwen we aan een 
gemeenschap waar het prettig 
wonen, werken, ondernemen en 
recreëren is. We gaan tot 2030 echt 
een enorme groei tegemoet op alle 
fronten.”

Samenleving ondersteunen
Het college heeft ook oog voor een 
bijzondere en onzekere financiële tijd 
waarin we op dit moment leven en 

die diverse Dijk en Waarders raakt. In 
de begroting zitten dan ook 
behoorlijk wat maatregelen om de 
samenleving te ondersteunen in deze 
lastige tijd met inflatie en 
energieprijsstijgingen. “Zo zetten 
we onder meer in op het versterken 
van het armoedebeleid en zijn er 
diverse maatregelen voor 
verduurzaming en isolatie in de 
begroting opgenomen. Tevens wordt 
er onderzoek gedaan naar een 
speciaal fonds om lokale 
ondernemers in deze uitdagende 
tijden te ondersteunen, vergelijkbaar 
met het eerdere Coronasteunfonds.” 

Investeren in preventie
Voor 2023, 2024 en 2025 ligt er een 
sluitende begroting. Wethouder 

Hoekstra benadrukt dat er voor 2026 
nog wel een zorg ligt, omdat dan de 
bijdrage vanuit het Rijk nog 
onduidelijk is en mogelijk zal dalen. 
“We bereiden ons hier al op voor, 
door nu extra te investeren in 
bijvoorbeeld preventie. Dat betekent 
dat er maatregelen in deze 
programmabegroting zijn opgenomen 
om de samenleving te versterken om 
straks kostenbesparingen te kunnen 
realiseren in het sociaal domein. 
Denk aan het voorkomen van 
schulden en armoede en het 
stimuleren van sport en cultuur. 
Met deze begroting leggen we de 
komende jaren een gedegen 
fundament voor een succesvolle 
gemeente Dijk en Waard.”

College presenteert begroting 2023

Het Taalcafé Heerhugowaard 
vierde eind september het tien-
jarig jubileum met een feestje in 
de bibliotheek aan de Parelhof. 
Veel (oud-)bezoekers en 
(oud-)vrijwilligers waren hierbij 
aanwezig. Initiatiefnemer Hilde 
Luken is trots dat het café het 
afgelopen decennium zijn toege-
voegde waarde dubbel en dwars 
heeft bewezen. 

In 2012 was het Hilde die samen 
met haar collega Maria het initiatief 
nam voor het Taalcafé in Heerhugo-
waard. Wat begon als een examen-
opdracht is uitgegroeid tot een vaste 
waarde in het programma van de 
bibliotheek, waarbij twintig vrijwilli-
gers anderstaligen op een laagdrem-
pelige manier ondersteunen met het 
oefenen van de Nederlandse taal.

Hilde kijkt met trots terug op tien 
jaar waarin heel veel nieuwkomers 
Nederlands hebben kunnen leren via 
het Taalcafé. Hilde: “Door de jaren 
heen hebben we heel veel mensen 
kunnen helpen bij het machtig 
worden van de Nederlandse taal. Het 
is mooi om te zien dat mensen die 
bij ons binnenlopen en nog geen 
woord Nederlands spreken, na enige 
tijd de taal onder de knie krijgen en 
vervolgens een baan vinden.”

In tien jaar tijd heeft Hilde bijna alle 

nationaliteiten wel voorbij zien komen 
bij het Taalcafé. “Elke bezoeker heeft 
zijn of haar eigen verhaal en achter-
grond, maar ze hebben allemaal met 
elkaar gemeen dat ze gemotiveerd zijn 
om de Nederlandse taal te leren. De 
bezoekers zijn vaak vluchtelingen en 
statushouders, maar ook anderstaligen 
die voor de liefde naar Nederland zijn 
gekomen en de taal onder de knie 
willen krijgen.” 

Spelenderwijs
De kracht van het gratis te bezoeken 
Taalcafé Heerhugowaard, dat onderdeel 
uitmaakt van het Taalhuis van Biblio-
theek Kennemerwaard, ligt volgens 
Hilde vooral in het informele karakter. 
“We proberen de mensen hier een huis-
kamergevoel te geven. Er is vrije inloop 
en we geven geen saaie klassikale 
taalles. Er is bij ons taalcafé altijd van 
alles te doen, waarbij het er om gaat 
dat de bezoekers spelenderwijs de taal 
leren. En dat soms letterlijk, door het 
spelen van taalspelletjes als Pim Pam 
Pet of kwartetten. Maar we bespreken 
bijvoorbeeld ook het nieuws aan de 
hand van de Startkrant, de begrijpelijk-
ste krant van Nederland.”

Onderling contact 
Een belangrijk ingrediënt van het 
Taalcafé is ook het onderlinge contact 
tussen de bezoekers. “Het Taalcafé is 
voor bezoekers van alle leeftijden en 
alle komaf. De hele wereld kan hier 

bij elkaar zitten, maar iedereen heeft 
hetzelfde doel: de taal leren. En dat 
kweekt een band. Het mooiste is om 
te zien dat bezoekers met elkaar in 
gesprek gaan. Want op die manier leren 
ze de Nederlandse taal nóg sneller. Het 
contact staat hier op de eerste plaats, 
dan komt het Nederlands vanzelf.” 

Wethouder John Does is blij met het 
succes van het Taalcafé en onderstreept 
het belang ervan. “Taal is een van de 
basisvaardigheden die je nodig hebt 
om goed te kunnen meedoen in de 
maatschappij. Om anderstaligen gelijke 

kansen te bieden is het Taalcafé een 
belangrijke plek waar ze op een laag-
drempelige manier (beter) Nederlands 
kunnen leren.” 

Taalhuis
Het Taalcafé Heerhugowaard maakt 
onderdeel uit van het Taalhuis van 
Bibliotheek Kennemerwaard. Dit Taal-
huis biedt in alle vestigingen van de 
bibliotheek, zo ook in Zuid-Scharwoude, 
diverse activiteiten die zich richten op 
het verbeteren van vaardigheden op 
het gebied van lezen, schrijven, spreken, 
rekenen en digitale vaardigheden.

‘Contact staat op de eerste plaats, dan komt het Nederlands vanzelf’interview

Geïnteresseerden kunnen elke 
dinsdag tussen 18.00 en 19.30 uur 
en donderdag tussen 10.00 en 
11.30 uur binnenlopen bij het 
Taalcafé in de bibliotheek aan de 
Parelhof (bij het gemeentehuis). 
Eén keer per week is er ook een 
Taalcafé bij het azc in 
Heerhugowaard. 

Meer informatie over het café en 
andere Taalhuis-activiteiten staat op 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl/
taalhuis.

Het jubileumfeestje van het Taalcafé werd druk bezocht. 
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Terugblik: politieke avond 27 september 
en raadsvergadering 4 oktober 

Artquake biedt petitie aan voor 
structurele subsidie 

U heeft invloed op de raad

Het advies over de licentie lokale 
omroep is aangenomen. De licentie 
wordt verleend aan Stichting Media 
Platform Alkmaar. FvD stemde tegen, zij 
willen liever een meer lokale omroep.  
De gemeente heeft de wettelijke taak om 
een lokale omroep aan te wijzen in stand 
te houden. Door de fusie tussen
Langedijk en Heerhugowaard moest deze 
keuze opnieuw gemaakt worden. Een 
week eerder, tijdens de politieke avond 
kwamen insprekers aan het woord. De 
raad ging toen in gesprek over het 
advies. Binnenkort bij de begroting hoort 
de raad waarom er meer geld gevraagd 
wordt. 

De nota voor ruimtelijke kwaliteit Dijk en 
Waard 2022 is aangenomen. Samen met 
een amendement van Lokaal Dijk en 
Waard. Dit gaat om een wijziging van 
een zin in de nota. Het plaatsen van een 
dakopbouw tegen de nokrichting in, 
moet mogelijk zijn in wijken waar dit al 
gedaan is. En niet in uitzonderlijke 
gevallen. 19 raadsleden stemden voor dit 
amendement en 13 tegen. Met het 

aannemen van deze deze nota gelden nu 
dezelfde eisen voor heel Dijk en Waard. 
Dit zijn eisen voor als u wilt (ver)bouwen. 

Ook zijn Ruben Philippo en Petra 
Pekema benoemd als fractievertegen-
woordiger. Ruben voor DOP en Petra 
voor ADW. Zij ondersteunen de 
raadsleden van een partij. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld deelnemen aan de politieke 
avond.

Tijdens het vragenkwartiertje werden 
door Lokaal Dijk en Waard en FvD vragen 
gesteld over de subsidie voor Artquake. 
FvD stelde ook vragen over de opvang 
van asielzoekers in hotel Heer Hugo. 
Bekijk het vragenkwartiertje terug via 
www.dijkenwaard.nl/raad. 

Verder is onder andere vastgesteld:
• bestemmingsplan 5 vrijstaande  
 woningen Nauertogt 22
• beleidsplan gladheidsbestrijding 
 Dijk en Waard
• voorbereidingsbesluit De Vaandel 
 Noord.

Agenda

Dinsdag 25 oktober is er weer politieke avond. Ongeveer een week van tevoren staat de agenda op 
www.dijkenwaard.nl/raad. Wilt u meespreken of inspreken over een onderwerp op de agenda? Laat dit dan uiterlijk 
een dag van tevoren weten via griffie@dijkenwaard.nl.

Meer over de raad 
• Zoekt u contact met een raadslid? Kijk dan op www.dijkenwaard.nl/raad. 
 Daar staat hun e-mailadres en telefoonnummer.
• De agenda en vergaderstukken staat op www.dijkenwaard.nl/raad
• Wilt u iets zeggen op de politieke avond? Weten hoe dit werkt? 
 Of meer informatie over een onderwerp? Mail naar griffie@dijkenwaard.nl 
 of bel 072 575 55 55. 
• Wilt u iets op de agenda zetten van de raad? Iets dat voor u belangrijk is? 

Mail naar griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.
• De politieke avond of een raadsvergadering terugkijken? Dan kan via 
 www.dijkenwaard.nl/raad. Zoek in de agenda naar de juiste datum, klik op de 
 vergadering en start de video. 
• Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Woont of werkt u in Dijk en Waard? 
Dan is het voortaan makkelijker om 
aan de raad te laten weten hoe u 
ergens over denkt. De raad beslist 
over belangrijke plannen en regels 
waar u iets van merkt in uw dagelijks 
leven. Door van u te laten horen, kunt 
u invloed hebben op wat de raad 
uiteindelijk besluit.

Spreek mee of spreek in bij de 
politieke avond 
De politieke avond is om te 
verkennen, informatie op te halen en 
standpunten te delen met elkaar.

Zo werkt het: 
• Op de agenda van Tafel de Binding 
 en Tafel Parelhof ziet u bij de onder 
 onderwerpen staan of het om  
 beeldvorming of oordeelsvorming 
 gaat. 

• Wil de raad nog een beeld vormen 
 over een onderwerp? Meer 
 informatie verzamelen over een 
 onderwerp? Dan heet dit 
 beeldvorming. U kunt dan 
 meespreken. Tijdens de politieke  
 avond zit u dan echt aan tafel en 
 ‘spreekt u mee’. 

• Wil de raad vooral in gesprek met 
 elkaar over een onderwerp en 
 standpunten delen? Dan heet dit 
 oordeelsvorming. U kunt dan 
 inspreken. Tijdens de politieke 
 avond krijgt u 5 minuten om 
 iets te zeggen. Raadsleden kunnen 
 u daarna nog vragen stellen. 

• Staat er een onderwerp op de 
 agenda waar u iets over wilt 
 zeggen? Laat dit dan weten. 
 Stuur een mail naar 

 griffie@dijkenwaard.nl of bel 
 072 575 55 55. Doe dit uiterlijk een 
 dag vóór de vergadering.

De raad hoort graag wat u 
belangrijk vindt 
Staat een onderwerp nog niet op de 
agenda, maar vindt u het wel 
belangrijk? Dan kunt u dit ook delen 
met de raad. Ziet u bijvoorbeeld iets 
dat anders kan? Heeft u een idee 
waar meer mensen iets aan hebben? 
Of maakt u zich zorgen over iets? 
Mail dit dan naar 
griffie@dijkenwaard.nl of bel 
072 575 55 55. Als we voldoende 
aanmeldingen hebben, nodigen we u 
uit om uw verhaal te komen vertellen 
aan de gemeenteraad.

Zo werkt het: de politieke avond is om te verkennen, informatie op te halen en stand-
punten te delen met elkaar. Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Dan 
kunt u meespreken bij onderwerpen over beeldvorming en 5 minuten inspreken bij 
onderwerpen over oordeelsvorming. 
Onderwerpen die tijdens de politieke avond besproken zijn en waar meteen over 
besloten kan worden, gaan door als hamerstuk naar de raadsvergadering. Onder-
werpen waar nog iets over gezegd moet worden, bijvoorbeeld als er nog om meer 
informatie is gevraagd, gaan door als bespreekstuk. Het kan natuurlijk ook zijn dat een 
onderwerp nog niet klaar is om over besloten te worden.

Mayra en Tristan hebben een lijst met 
225 handtekeningen overhandigd aan de 
voorzitter van de raad, Maarten Poorter. 
Dit deden ze dinsdag 4 oktober voor de 
raadsvergadering. Hiermee vragen ze 
aandacht voor een structurele subsidie 
vanuit de gemeente voor Artquake. Dit 

jongerenplatform bestaat sinds 2020 en 
ontvangt nu een Europese subsidie. Deze 
stopt eind dit jaar. Tijdens de raadsverga-
dering stelden FvD en Lokaal Dijk en 
Waard vragen aan het college over de 
subsidie. Wethouder Does gaf aan een 
aanvraag af te wachten. 



Met de stijgende gasprijs, een overvol 
elektriciteitsnet en toenemende energiearmoede 
onder de bevolking, is verduurzaming van 
woningen actueler dan ooit. Maar ook 
ingewikkelder. René Schoemaker, wethouder 
duurzaamheid en energietransitie, erkent de 
enorme uitdaging die er ligt voor de gemeente en 
haar inwoners. Hij benadrukt dat de gemeente 
samen met haar inwoners op zoek gaat naar de 
best passende manieren van verduurzaming. 
“Dit raakt iedereen. We willen mensen helpen en 
ontzorgen in hun worsteling om te verduurzamen 
en zo hun energiekosten en CO2-uitstoot te 
verlagen. We moeten het voor iedereen zo 
makkelijk mogelijk maken om te verduurzamen.”  

Wat er kan en moet gebeuren qua verduurzaming 
verschilt per huishouden in Dijk en Waard. De 
verduurzamingsopgave ligt bij de huiseigenaren, waar 
nodig ondersteunt en faciliteert de gemeente. Hierbij 
richt de hulp van de gemeente zich zowel op collectief 
als individueel niveau. Zo is er vanuit de Transitievisie 
Warmte (TVW) een wijkgerichte aanpak, waarbij 
wordt bekeken welke duurzame warmteoplossing per 
wijk waarschijnlijk het meest geschikt en betaalbaar is. 
Wethouder Schoemaker: “We hebben in de 
Rivierenwijk en Oostertocht in Heerhugowaard 
al veel gesprekken gevoerd met wijkbewoners. In 
de Rivierenwijk konden huurwoningen plus een 
klein aantal koopwoningen worden aangesloten 
op het warmtenet. In Oostertocht gaven bewoners 
aan behoefte te hebben aan een informatiepakket 
waarin informatie over warmteoplossingen, 
energiebesparende maatregelen van verschillende 
partijen gebundeld is.” Lees meer over de plannen 
voor Oostertocht in het kader elders op deze pagina. 

Maar de gemeente hoopt ook individuele huishoudens 
op het juiste duurzame spoor te zetten. “De meest 
basale vraag voor iedereen op dit moment is misschien 
wel ‘hoe zorg ik er voor dat mijn energierekening 
omlaag gaat?’,” aldus wethouder Schoemaker. “Ook 
vragen veel mensen zich af hoe ze het beste een start 

kunnen maken met het verduurzamen en wat voor hen 
het beste is. Voor het antwoord op deze vragen kunt 
u bijvoorbeeld de hulp van het Duurzaam Bouwloket 
of een van onze energiecoaches inroepen. Zij komen 
bij u langs en geven gratis en onafhankelijk advies en 
tips over het verduurzamen van uw woning. (Meer 
over het loket en de coaches verderop in deze krant) 
De wethouder drukt inwoners ook op het hart elkaar 
te helpen. “Praat met elkaar, vraag bij de buren, deel 
verduurzamingstips en -ideeën met elkaar, leer van 
elkaar.”
 
De wethouder spoort woningeigenaren die willen 
verduurzamen aan zich zo snel mogelijk te oriënteren 
op de mogelijkheden. “Het is druk bij bijvoorbeeld 
installateurs van zonnepanelen en warmtepompen en 
glaszetters. Bekijk daarom nu alvast, voor de winter 
start, uw opties en de mogelijkheden. En u kunt 

ondertussen met simpele ingrepen ook al energie 
besparen en verduurzamen. Elke stap is er een de 
goeie kant op. Met kleine zaken, zoals bijvoorbeeld 
de CV op een lagere temperatuur instellen, korter 
douchen of apparaten die altijd op stand-by staan 
uitzetten, kunt u al iets bereiken.”

Steun
Ook voor mensen die helemaal niet aan 
verduurzaming toekomen doordat het water hen aan 
de lippen staat, staat de gemeente klaar. Wethouder 
Schoemaker: “Komt u in de problemen door de 
energiearmoede? Blijf er niet mee zitten, praat erover 
met bijvoorbeeld Halte Werk (Zaffier), Het Sociaal 
Plein of MET. U staat niet alleen.” De wethouder wijst 
mensen die in de knel komen ook op de voordelige 
energiecontracten die via Gezond Verzekerd 
(www.gezondverzekerd.nl) worden aangeboden.

‘We moeten het zo makkelijk mogelijk 
maken om te verduurzamen’

Huis verduurzamen? Zo maakt u een plan

In deze special komt meerdere keren het Duurzaam 
Bouwloket aan bod. Het Duurzaam Bouwloket 
is het energieloket van gemeente Dijk en Waard. 
Iedereen kan er terecht voor gratis en onafhankelijk 
advies over het verduurzamen van hun woning. 

Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor 
antwoorden op al uw vragen op het gebied van 
duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie 
opwekken en financieringsmogelijkheden. 
Ontdek de mogelijkheden op 
www.duurzaambouwloket.nl/dijkenwaard. 

Zit u met vragen en heeft u behoefte aan gratis en 
onafhankelijk advies? Neem dan contact op met 
een Duurzaam Bouwloket-adviseur door te bellen 
naar 072 – 743 39 56 of stuur ze een bericht via 
www.duurzaambouwloket.nl/contact. Ontdek 
alle mogelijkheden van het bouwloket op 
www.duurzaambouwloket.nl/dijkenwaard. 

Wilt u een energiezuinige en aardgasvrije 
woning, maar weet u niet precies waar u moet 
beginnen met verduurzamen? Dan biedt het 
stappenplan van Duurzaam Bouwloket u een 
mogelijke houvast. 

Stap 1: U kunt al verduurzamen door kleine 
maatregelen in huis toe te passen. Denk 
bijvoorbeeld aan het toepassen van hoogwaardige 
isolatie, ledverlichting, inductiekoken of de 
cv-ketel op 60 graden te zetten. 

Stap 2: Wie zijn woning wil verduurzamen doet er 
goed aan als eerste naar de isolatie van de woning 
te kijken. Hierbij kan het gaan om isolatie van 
spouwmuren, vloer, buitengevelisolatie, isoleren 
plat/schuin dak en vervanging van de ramen en 
kozijnen.

Stap 3: Het komt nog regelmatig voor dat er 
onvoldoende ventilatie aanwezig is in woningen. 
Zeker bij een geïsoleerde woning is bewust 
ventileren belangrijk. Reinig de luchtkanalen, plaats 
ventilatieroosters, 

Stap 4: Wek uw eigen duurzame energie op, door 
bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen.

Stap 5: Kies voor het duurzaam verwarmen en 
koelen van uw woning. Hierbij kunt u kiezen voor 
bijvoorbeeld een warmtepomp, vloerverwarming of 
infraroodverwarming.

Via het Duurzaam Bouwloket kunt u ook een 
online maatwerkadvies voor uw woning 
krijgen. Lees hier meer over op 
woningplanner.duurzaambouwloket.nl/

Wat kan het 
Duurzaam 
Bouwloket voor 
u betekenen?

Oostertocht: nog niet 
op het warmtenet, wel 
behoefte aan informatie 

Bewoners hebben behoefte aan (meer) 
informatie over het verduurzamen van hun 
woning. Zij willen niet alleen informatie 
over warmteoplossingen, maar ook over 
energiebesparende maatregelen, zoals 
het beter isoleren van woningen. Deze 
informatiebehoefte is door bewoners 
uitgesproken tijdens het traject Verduurzaming 
Oostertocht in de eerste helft van 2022. 

Gemeente Dijk en Waard en bewoners 
hebben in deze periode in gesprekken 
samen de mogelijkheden onderzocht voor 
het verduurzamen van woningen in de wijk 
Oostertocht in Heerhugowaard. Werkgroepen 
van bewoners bekeken samen met de 
gemeente onder meer of aansluiting op het 
warmtenet een uitvoerbare optie is. De 
conclusie was dat aansluiting van woningen 
in Oostertocht op het warmtenet op dit 
moment niet voor de hand ligt. Dit omdat 
een warmtenet pas in een wijk kan worden 
aangelegd als minimaal tachtig procent van de 
woningeigenaren over wil. Bewoners denken 
er nu nog heel verschillend over. 

Bewoners van Oostertocht gaven aan dat 
informatie over het verduurzamen van 
woningen vaak versnipperd wordt aangeboden 
en niet goed te vinden is. De gemeente is van 
plan om samen met het Duurzaam Bouwloket 
structureel meer aandacht te schenken aan het 
verduurzamen van woningen. Niet alleen voor 
de bewoners van Oostertocht, maar voor alle 
inwoners van Dijk en Waard.

Energie besparen doe je samen
Duurzaam wonen in Dijk en Waard oktober 2022

Meer informatie over duurzaamheid op www.dijkenwaard.nl/duurzaam

Wethouder Schoemaker reikt insectenhotels uit tijdens de oplevering van de eerste 170 geïsoleerde woningen van 
een verduurzamingsproject van Woonwaard.



wat de wensen zijn. “De vragenlijst is 
uitgebreid en alles komt aan bod: van kleine 
duurzaamheidsmaatregelen tot grotere. De inwoners 
ontvangen na afloop per e-mail een rapport met 
suggesties en hier voeg ik ook altijd mijn eigen 
bevindingen aan toe”, aldus Piet. 

Tijdens het huisbezoek kijkt Piet direct naar een 
aantal zaken die snel een energiebesparing kunnen 
opleveren. “Zoals de voordeur. Sluit deze goed? 
Zit er dubbel glas in het raam? Zijn de rubbers van 
de koelkast nog goed? Hoe vaak wordt de droger 
gebruikt? Probeer bij mooi weer de was zoveel 
mogelijk op een rekje te laten drogen. Vul de 
waterkoker voor één kopje thee niet vol met water 
en laat de televisie niet in stand-by stand staan. 
Daarnaast adviseer ik iedereen om te investeren in 
ledlampen. Deze zijn misschien duurder in aanschaf 
dan gloeilampen, maar veel zuiniger in gebruik.”

Huurwoningen
Dat zijn kleine maatregelen. Maar de energiecoach 
geeft ook advies over grotere energiebesparende 
maatregelen, zoals het isoleren van muren, daken 
en vloeren, het vervangen van enkel en dubbel 
glas door HR++ glas en subsidiemogelijkheden. 
“De focus ligt nu vooral op koopwoningen, 
maar hier hopen wij verandering in te brengen 
en het gratis adviesgesprek ook toe te spitsen op 
huurwoningen. Hier is een ander soort advies 
voor nodig dan bij een koopwoning. Om dit 
te kunnen bewerkstelligen, hebben we extra 

energiecoaches nodig. Op dit moment zijn er vijf 
energiecoaches, maar de vraag naar een gratis 
adviesgesprek is groot. We hebben nu dan ook te 
maken met een wachttijd van 4 maanden. 
Lijkt het jou leuk om energiecoach te worden? 
Meld je dan aan! Dan kunnen niet alleen 
huiseigenaren voor een gratis advies in aanmerking 
komen, maar ook mensen met een huurwoning”, 
zo besluit Piet.

Een gesprek aanvragen met een energiecoach 
kan online via www.dijkenwaard.nl/
energiecoach. 
Wie belangstelling heeft energiecoach te worden, 
kan voor meer informatie mailen of bellen naar 
heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl / 072 571 
71 70 of langedijk@wonenpluswelzijn.nl / 0226-
318050. We zijn op zoek naar zowel coaches die 
advies geven bij huurwoningen, als coaches voor 
advies bij koopwoningen.

Sinds april dit jaar kunnen inwoners van Dijk 
en Waard een gratis adviesgesprek aanvragen 
met een energiecoach. Deze komt thuis kijken 
welke energiebesparende mogelijkheden er zijn 
én komt met een advies op maat. 

Piet Glas is één van de energiecoaches die vorig 
jaar reageerde op de oproep van de gemeente 
Dijk en Waard. “Ik las in de lokale krant dat 
de gemeente op zoek was naar vrijwilligers die 
inwoners willen helpen bij het verduurzamen van 
de woning. Omdat ik altijd in de ‘energie’ heb 
gezeten en ik na mijn pensioen niet wilde stilzitten, 
heb ik mij aangemeld.”

Al begin jaren ‘90 verdiepte Piet zich in het 
onderwerp verduurzaming en hoe we zo efficiënt 
mogelijk met de beschikbare fossiele brandstoffen 
kunnen omgaan. De laatste tien jaar van zijn 
werkende bestaan was hij verantwoordelijk voor 
de energie-inkoop voor de Rijksoverheid. Affiniteit 
met het onderwerp was er dus zeker. Samen met 
andere vrijwilligers voltooide Piet de opleiding 
tot energiecoach en sinds april voert hij gratis 
adviesgesprekken.

Aanmelden
“Inwoners die advies willen over het verduurzamen 
van de woning kunnen zich aanmelden via 
www.dijkenwaard.nl/energiecoach.” Er wordt 
dan een afspraak gemaakt en vervolgens komt 
de energiecoach thuis om te inventariseren 

Veel mensen staan op dit moment aan het begin 
van de verduurzaming van hun woning. Maar 
waar begin je die verduurzaming eigenlijk? 
Omdat goed voorbeeld doet volgen, vertelt 
trendsetter Jos Bleeker graag zijn verhaal, om 
zo anderen te inspireren met het maken van 
de (eerste) verduurzamingsstap. In vijf jaar 
tijd hebben Jos en zijn vrouw hun bungalow in 
Heerhugowaard van het gas af gekregen. 

Jos vertelt zijn beweegredenen om voor de 
optimale verduurzaming van zijn woning te 
kiezen. “We zijn altijd van mening geweest dat 
we allemaal iets bij kunnen dragen aan het milieu. 
Dus toen we in 2016 dit huis kochten, zijn we ons 
gaan verdiepen in de mogelijkheden om het zoveel 

mogelijk te verduurzamen en de carbon footprint 
van de woning zo klein mogelijk te maken.”

Scala aan maatregelen
De ingrepen die de bungalow uit 1974 de 
afgelopen vijf jaar heeft ondergaan zijn talrijk. 
“We hebben eerst gezorgd dat de basis van het 
huis goed was. Want toen we dit kochten, was 
alleen het dak goed geïsoleerd.” Zo werd onder 
meer aan de gehele zijkant in de woning een extra 
voorzetmuur tegen de buitenmuur gezet voor 
betere isolatie. Ook kreeg de pui aan die zijde 
nieuw glas, evenals de pui aan de voorkant van het 
huis die beiden voorzien werden van HR++ glas. 
“En we hebben in 2017 dertien zonnepanelen laten 
plaatsen.” 

Van het gas af
Maar de verduurzaming ging nog een stapje 
verder. “We kozen in 2019 vervolgens om een 
boiler met warmtepomp en een Quooker te 
laten plaatsen, zodat het water door elektriciteit 
in plaats van gas wordt opgewarmd.” Toen de 
luchtventilatie in 2021 aan vervanging toe was, 
koos het echtpaar ervoor vloerverwarming door 
het hele huis aan te laten leggen. Tijdens die 
aanleg is meteen ook de bergruimte geïsoleerd. 
Tevens werd de cv-ketel vervangen door een 
tweede warmtepomp. “Hierdoor ging het 
stroomverbruik wel omhoog, maar dat hebben 
we opgevangen door vijftien extra zonnepanelen 
op het platte dak te laten plaatsen. Toen ook het 
gasfornuis plaatsmaakte voor inductie, konden we 
in november 2021 geheel ‘van het gas af’. En qua 
elektriciteit leveren we nu via onze zonnepanelen 
meer stroom terug dan wij verbruiken.”  

‘Niet alles hoeft in één keer’
Jos geeft toe dat alle uitgevoerde maatregelen 
natuurlijk niet altijd even goedkoop zijn. ‘Het 

kost geld, maar niet alles hoeft in één keer. Stel 
bijvoorbeeld een buffer in wat je per jaar in de 
verduurzaming wilt steken. Ook kan je informeren 
naar het Warmtefonds waar je aantrekkelijk geld 
kan lenen. Wij hebben er ook ruim vijf jaar voor 
uitgetrokken om alles te realiseren. Het gaat om 
het voordeel dat je er op de langere termijn van 
hebt, zowel in wooncomfort als in de besparing.” 

Jos tipt mensen ook te kijken naar 
subsidiemogelijkheden. “Overal omheen zit 
subsidie, zo krijg je bij je zonnepanelen de btw 
terug, hebben we voor beide warmtepompen  
een ISDE-subsidie gehad en voor onze Quooker 
in de keuken was er een subsidie via het 
duurzaamheidsloket beschikbaar.”

Laat je goed informeren
De Heerhugowaarder benadrukt dat 
het verduurzamen van je woning een 
bewustwordingsproces is. “Je moet je afvragen: 
waarom doe ik dit, wat heb ik er aan? Het is 
een afweging tussen het eigen- en het algemeen 
belang.” Jos raadt mensen aan zich goed te 
laten informeren. “Neem contact op met lokale 
aannemers en installateurs, zoek een partij die bij 
je past. En praat ook met je buren, er ontstaan vaak 
leuke gesprekken en je kunt kennis en ervaringen 
met elkaar delen. Zo zorgt verduurzaming ook 
voor meer verbinding in de wijk.”

Voor nu is Jos qua verduurzamen wel even klaar, 
al houdt hij wel alle nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van verduurzaming goed in de gaten.

In bibliotheek Heerhugowaard aan de Parelhof 
vindt zaterdag 29 oktober van 13.00 tot 17.00 
uur de infomarkt ‘verduurzaam je huis’ plaats. 
De markt geeft u praktische informatie over het 
verduurzamen van uw huis. 

Bij de duurzaamheidsmarkt zijn diverse bedrijven 
met expertise op het gebied van isoleren, ventileren, 
verwarmen en energie opwekken aanwezig. 
Duurzaam Bouwloket zal er ook zijn met een 
mobiele showroom en een adviseur van het 
loket geeft onafhankelijk advies over hoe u het 

verduurzamen kunt aanpakken en wat daarvoor 
nodig is. 
Bij de Doe Duurzaam bus krijgen huurders tips 
hoe ze al met kleine aanpassingen in huis hun huis 
kunnen verduurzamen en/of geld kunnen besparen 
op hun energierekening. Ook is er informatie in te 

winnen over de mogelijkheden van het financiering 
van duurzame oplossingen in huis.
De infomarkt is een samenwerking tussen gemeente 
Dijk en Waard, Bibliotheek Kennemerwaard en het 
Duurzaam Bouwloket en wordt gesponsord door de 
gemeente en Europa Direct.

Infomarkt ‘verduurzaam je huis’ 

Tips van een trendsetter in verduurzaming

Energiecoach helpt 
inwoners energie 
te besparen 

De buitenunit van de warmtepomp is het enige direct zichtbare element van alle verduurzamingsmaatregelen 
die de bungalow heeft ondergaan. 

De cv-ruimte is bij Jos omgedoopt tot 
warmtepomphok.

Meer informatie over duurzaamheid op www.dijkenwaard.nl/duurzaam

Energiecoach Piet Glas geeft advies tijdens de inspiratiemiddag Duurzaam Doen in de bibliotheek in 
Heerhugowaard. 



Klimaatburgemeester Iris van Asselt woont in eco-
community LiberTerra in Koedijk. “Wij hebben 
ons huis helemaal duurzaam en circulair gebouwd. 
Zo hebben we tweedehands kozijnen gebruikt waar 
we ons huis om heen hebben ontworpen, hebben 
we natuurlijke isolatie gebruikt en verwarmen we 
ons huis met een airco. Mijn huis is een showroom 
met uitsluitend duurzame en circulaire oplossingen. 
Wilt u dit zien en ervaren, meld u aan en kom langs 
op een van onderstaande data.” Op 29 oktober en 
7 november doet Iris ook mee aan de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Aanmelden kan via 
www.duurzamehuizenroute.nl. “En 12 november 
hebben we een open dag bij LiberTerra. Iedereen 
is welkom om te komen. Meld u aan via www.
geestmerambacht.liberterra.eu/agenda/.”

Vijf tips voor uw interieur van 
klimaatburgemeester en duurzaam 
interieurontwerper Iris: 

Waar de ene inwoner al langere tijd bezig is 
met het verduurzamen van zijn of haar woning, 
staan anderen aan het begin van hun ‘duurzame 
wooncarrière’. Neem bijvoorbeeld de 26-jarige 
Rosalie Hink en haar vriend Max (27). Zij 
kochten vorig jaar hun eerste koopwoning in 
Zuid-Scharwoude; een hoekwoning uit 1969. Vrij 
snel na de aankoop zijn ze zich gaan verdiepen in 
de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen 
om zo het wooncomfort te vergroten en de 
woning toekomstbestendig te maken.
 
Rosalie vertelt: “In augustus 2021 zijn we vanuit 
Noord-Scharwoude verhuist naar deze hoekwoning 
in Zuid-Scharwoude. Nadat we het huis in eerste 
instantie vooral cosmetisch hebben aangepakt met 
een nieuw badkamermeubel, nieuwe vloer en een 
grote schilderbeurt, zijn we gaan kijken wat we 
allemaal wilden en wat er kon en moest gebeuren 
qua verduurzaming.”  
Het huis beschikte al over vloerverwarming 
en mechanische ventilatie. Al vrij snel na de 

verhuizing kozen Rosalie en Max voor de installatie 
van zonnepanelen. In februari van dit jaar zijn er 
tien extra grote panelen geplaatst die 3650 Wp 

leveren. “Hierdoor hebben we een stuk lagere 
energierekening.” 
 
Advies inwinnen 
Rosalie en Max hebben een bouwkundig adviseur 
van het Duurzaam Bouwloket over de vloer gehad. 
“Die heeft met ons meegekeken wat we het beste 
zouden kunnen doen om ons huis energiezuiniger 
te maken. Hieruit kwam naar voren dat we zeker 
het dak zouden moeten isoleren, want daar zat maar 
een hele dunne laag isolatie. Ook onze ramen waren 
op leeftijd, je voelde de tocht en kou door het raam 
heen. Omdat dit huis veel grote ramen heeft, viel 
daar veel winst te behalen. En bij de vervanging van 
het oude glas voor HR++ glas hebben we er meteen 
voor gekozen om ventilatieroosters te laten plaatsen 
voor een goede luchtcirculatie in huis.”  
 
Naast de grote ingrepen aan de woning heeft het 
stel ook kleinere stappen binnenshuis gezet. “Zo 
gebruiken we overal ledlampen en hebben we 
energiezuinige apparatuur aangeschaft. Waarbij 

we onze oude apparaten hebben doorgegeven aan 
anderen. We hebben tevens de leidingen geïsoleerd 
en een pompschakelaar op de vloerverwarming 
geïnstalleerd.” Een warmtepomp staat nog op het 
‘verlanglijstje’ voor de toekomst. 
 
Subsidiemogelijkheden 
Voor de dakisolatie en de nieuwe ramen heeft 
het stel uit Zuid-Scharwoude ISDE-subsidie 
(Investeringssubsidie Duurzame Energie en 
Energiebesparing) aangevraagd en gekregen. “Dat 
scheelt uiteindelijk toch zo’n 30 procent.” De twee 
geven aan er bewust voor te hebben gekozen om 
nu al veel maatregelen in het huis door te voeren, 
zodat deze klaar is voor de lange termijn. “Het is 
een investering, maar je hebt er zo lang plezier 
van. Ik raad iedereen aan om voor je start met het 
verduurzamen je research goed te doen! Kijk naar 
wat er mogelijk is en wat jou het meeste oplevert. 
En vergeet niet naar subsidiemogelijkheden te 
kijken.”  

‘Mijn huis is een showroom met 
duurzame en circulaire oplossingen’

‘Het is een investering, maar je hebt er lang plezier van’ 

1. Heeft u iets écht nodig?
De belangrijkste maar ook de meest confronterende 
vraag die u uzelf kunt stellen is, heb ik dit product 
nu echt nodig? Voor spullen zijn grondstoffen, 
opslag en transport nodig dus hoe minder spullen 
hoe beter voor het milieu. Wist u dat we 80% van 
onze spullen niet vaker dan één keer per maand 
gebruiken?!

2. Verven met duurzame verf
Gaat u aan de slag met verf, kies dan voor een 
duurzaam product. Er zijn verven die bestaan uit 
100% natuurlijke grondstoffen, ook beter voor uw 
gezondheid.

3. Kies voor tweedehands
Ga eens lekker struinen in een kringloopwinkel in 
de buurt om uw interieur te verduurzamen. U zult 
versteld staan wat voor pareltjes daar te vinden zijn. 
Er zijn ook tweedehands websites en winkels die 

spullen aanbieden in een bepaalde stijl.

4. Waar komt het vandaan?
Een ander belangrijk punt om uw interieur te 
verduurzamen, is op te letten waar het product 
vandaan komt. Is het in Nederland geproduceerd 
of komt het van ver? En kijk ook naar de 
arbeidsomstandigheden. Zo lijkt natuursteen een 
goede keuze maar komt daar nog vaak kinderarbeid 
aan te pas.

5. Materiaalkeuze
Kijk ook goed naar het materiaal waar een 
product van gemaakt is. Veel interieurproducten 
bevatten giftige stoffen die schadelijk zijn voor uw 
gezondheid en het milieu. Let ook op of het product 
aan het eind van het leven geen afval wordt.

Wilt u hier meer over weten? Bekijk de website 
studioduurzaamwonen.nl.

Meer informatie over duurzaamheid op www.dijkenwaard.nl/duurzaam

Uw woning verduurzamen is een win-
winsituatie voor u als bewoner en voor het 
milieu; duurzame oplossingen verlagen 
uw energierekening en zijn minder 
milieuvervuilend. Maar welke oplossingen zijn 
er, wat zijn de voordelen van deze oplossingen, 
waar moet u op letten en welke oplossingen 
zijn geschikt voor uw woning? Deze vragen 
beantwoorden wij voor u aan de hand van een 
aantal veel gekozen en effectieve oplossingen. 

Wek uw eigen duurzame stroom op met 
zonnepanelen  
Het plaatsen van zonnepanelen kan een goede 
eerste stap zijn om uw huis te verduurzamen. 
Photo Voltaische panelen (PV- panelen) zorgen er 
voor dat zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. 
Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen alleen 
effectief zijn als ze op het zuiden liggen, maar ook 
op het westen of oosten kunnen ze rendabel zijn. 
Zonnepanelen hebben een levensduur van ruim 
25 jaar, daarom is het voor plaatsing belangrijk 
om te kijken naar de staat van het dak. Is de 
dakbedekking van een plat dak ouder dan 10 jaar of 

zijn de dakpannen op het schuine dak ouder dan 50 
jaar? Dan is het verstandig om hier eerst mee aan 
de slag te gaan.

Verlaag uw gasverbruik met 
spouwmuurisolatie
Is uw woning gebouwd tussen 1920 en 1975? Dan 
valt er waarschijnlijk veel winst te behalen met 
spouwmuurisolatie. Bij spouwmuurisolatie wordt 
de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouw) 
opgevuld met isolatie zodat de woning minder 
warmte verliest en uw energieverbruik minder is. 
Bij een gemiddelde tussenwoning zijn de kosten 
voor spouwmuurisolatie ongeveer 800 euro. 

Bespaar energie met vloerverwarming
Naast spouwmuurisolatie kan ook vloerisolatie 
zorgen voor een lager energieverbruik en meer 
wooncomfort. De isolatielaag houdt koude 
lucht en vocht uit de kruipruimte tegen en de 
warmte in huis blijft beter hangen. Heeft of wilt 
u vloerverwarming? Dan is het zeker raadzaam 
om de vloer eerst te isoleren, anders verdwijnt er 
veel van de warmte naar de bodem of kruipruimte. 
De mogelijkheden voor vloerisolatie hangen af 
van de onderkant van de begane grondvloer en de 
hoogte van de kruipruimte. Een installatiebedrijf 
kan een inspectie uitvoeren en u adviseren over de 
mogelijkheden voor uw woning. 

Duurzaam verwarmen met warmtepomp
Nederland gaat langzaamaan van het gas af. 
Er komt dus een moment dat u uw woning niet 
meer verwarmd met een cv-ketel. Een duurzaam 
alternatief is een warmtepomp. Een warmtepomp 
haalt warmte uit de bodem, water of lucht en kan 
daarmee een woning of tapwater verwarmen. De 
werking is te vergelijken met een koelkast. Bij 
een koelkast wordt warmte onttrokken aan de 

binnenzijde van de koelkast. De onttrokken warmte 
wordt vervolgens afgegeven aan de achterzijde 
van de koelkast. Een warmtepomp werkt volgens 
hetzelfde principe, maar dan omgekeerd. Er zijn 
verschillende soorten warmtepompensystemen op 
de markt. 

Op de website van het Duurzaam Bouwloket, 
www.duurzaambouwlokst.nl > warmtepompen, 
staat de werking van elk systeem uitgelegd. Ook 
vindt u op deze website meer informatie over alle 
andere duurzame oplossingen. 

Veel gestelde vragen
Wie gaat verduurzamen, zit vaak met veel 
vragen. Hieronder een overzicht van de meest 
gestelde vragen (en de antwoorden hierop) die 
worden gesteld aan de gemeente en het Duur-
zaam Bouwloket.

1. Waar moet ik beginnen met het 
verduurzamen van mijn woning? 

 Hiervoor kunt u het beste een kijkje nemen op 
de Woningplanner van Duurzaam Bouwloket 
(https://woningplanner.duurzaambouwloket.
nl/). Na het invullen van gegevens over uw 
woning, krijgt u een bij uw woning passend 
advies. Het Duurzaam Bouwloket biedt ook 

een stappenplan, dat u een houvast kan geven 
in uw verduurzamingstraject. De eerste stap bij 
het verduurzamen van (een gasloze) woning is 
vaak het beperken van de energievraag. 

2. Welke subsidie- en 
financieringsmogelijkheden zijn er 
mogelijk voor mij? 

 Doe de subsidiecheck op 
 www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck: 
 vul uw postcode en huisnummer in en zie 

direct een overzicht met beschikbare subsidies.  
Bekijk en selecteer subsidies waarvan u 
meer informatie wilt ontvangen en vraag het 
informatiepakket aan door uw mailadres in te 
vullen. 

3. Welke lokale bedrijven kunnen de 
maatregelen voor mij uitvoeren?

 In en rondom Dijk en Waard zijn veel bedrijven 
die u kunnen helpen bij het verduurzamen 
van uw woning. Kijk voor een overzicht van 
de specialisten per maatregel (dakisolatie, 
zonnepanelen- of collectoren, HR+++-glas, 
etc.) op www.duurzaambouwloket.nl/

 bedrijven-zoeken.

4. Diverse inhoudelijke vragen over uit 
te voeren maatregelen en materialen. 

 Dit varieert van ‘hoe werkt een warmtepomp?’ 
tot ‘welke soorten isolatie zijn er mogelijk?’ of 
‘wat is infraroodverwarming?’ In deze special 
belichten we een aantal van de meest gekozen 

maatregelen. Een compleet overzicht van wat 
er allemaal mogelijk is staat op 

 www.duurzaambouwloket/maatregelen 

5. Is een aansluiting op het warmtenet 
verplicht?

 Er is géén verplichting voor eigenaren van 
bestaande woningen om aan te sluiten op het 
warmtenet. Ook niet in geval van verbouwing 
of ingrijpende renovatie. 

 Het staat een bewoner dus vrij om te kiezen 
voor een alternatieve warmtebron 

 (www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/
warmtenet) 

Oplossingen om uw woning te verduurzamen



Het verduurzamen van de woning is niet 
alleen goed voor het milieu, maar ook 
goed voor de portemonnee. Vaak kunnen 
kleine aanpassingen al een besparing op de 
energierekening opleveren. Dat geldt niet alleen 
voor huizenbezitters, maar ook voor bewoners 
van een huurhuis. Veel woningcorporaties zijn 
al bezig met het energiezuiniger maken van de 
woningen. Maar huurders kunnen, in overleg 
met de verhuurder, ook zelf maatregelen nemen 
om de woning te verduurzamen. Zoals Sariah 
Mansoer uit Noord-Scharwoude en Nelly Terluin 
uit Sint Pancras. Zij namen zelf het initiatief om 
hun huurwoning energiezuiniger te maken. 

Sariah Mansoer woont inmiddels negen jaar 
in haar huurappartement van Woonstichting 
Langedijk. “Toen ik deze woning betrok zat er 
al vloerverwarming in. Maar deze woning is 
relatief nieuw en dus goed geïsoleerd. Eigenlijk 
is het hier nooit kouder dan 19 graden. De 
vloerverwarming gebruik ik daarom niet. Ik heb 
een pompschakelaar aangeschaft waardoor de 
pomp van de vloerverwarming niet blijft draaien. 
Dat scheelt energie. Ik heb ook nog gewone 
radiatorverwarming in huis. Maar wel voorzien van 
een slimme radiatorknop waarmee ik de gewenste 
temperatuur kan instellen. En als het echt koud 
is, dan maak ik een warme kruik en pak ik een 
dekentje”, zo vertelt Sariah.

Isoleren
Anders was het voor Nelly Terluin uit Sint Pancras. 
Zij woont al 35 jaar in haar hoekwoning van 
woningcorporatie Woonwaard. Maar omdat dit een 
ouder huis is, liet de isolatie wat te wensen over. 

“Met toestemming van mijn woningcorporatie 
heb ik tien jaar geleden de spouwmuren en 
kruipruimte laten isoleren. Ik heb dit zelf bekostigd, 
maar het was de investering zeker waard. Mijn 
energierekening halveerde meteen waardoor mijn 
investering al binnen 2,5 jaar was terugverdiend”, 
zo vertelt Nelly. De ramen op de benedenverdieping 
waren al voorzien van dubbelglas, maar Nelly 
heeft de woningcorporatie gevraagd om ook op de 
bovenverdieping dubbelglas te plaatsen. Hierdoor 
ging haar huurbedrag omhoog, maar ook deze 
maatregel heeft bijgedragen aan een comfortabelere 
en duurzame woning. 

Besparing
Aan het energiezuiniger maken van de woning 
hoeft niet altijd een duur prijskaartje te hangen. 
Daar weet Sariah alles van. “Een waterbesparende 
douchekop, een begrenzer op de thermostaat, in de 
keuken een kraan met CoolStart, slimme stekkers 
voorzien van een timer en oude stekkersdozen die 
meer stroom verbruiken vervangen door nieuwe. De 
investeringen die ik heb gedaan waren betaalbaar en 
zorgen voor een besparing op mijn energierekening 
van ongeveer 35 euro per maand.”

Kleine maatregelen
Ook Nelly heeft, naast de duurdere investeringen, 
kleinere maatregelen genomen om de woning 
te verduurzamen. “De verwarming staat op 
18,5 graden. Dat is voor mij een comfortabele 
temperatuur. Als ik het dan een keer koud heb, 
trek ik een vest aan. Na het avondeten gaat de 
verwarming op 16 graden. Omdat de woning nu 
goed geïsoleerd is, blijft het nog lange tijd goed op 
temperatuur. Ik kook voor een paar dagen in één 

grote pan. In de winter hangt er een gordijn voor 
de voordeur en voor de trap naar boven, dat scheelt 
een hoop kou. Verder heb ik geen droger, de was 
hang ik op een droogrekje en verlichting staat niet 
onnodig aan. Ik douche om de dag en niet langer 
dan 4 minuten. En ik heb de tuin zo ingericht met 
de juiste planten en goede onderbegroeiing dat ik de 
planten zomers nauwelijks water hoef te geven.”

Campingdouche
Ook Sariah verspilt geen water. Zij heeft een 
campingdouche aangeschaft. Deze vult zij voor de 
helft met gekookt water en voor de andere helft met 
koud water. Hiermee kan zij een paar keer douchen. 
“Zonder voor elke douchebeurt elektriciteit en 
water te hoeven gebruiken. En het water dat na de 
douchebeurt overblijft, vang ik in een emmer op en 
hiermee spoel ik het toilet door.”
Volgens Nelly heeft investeren in verduurzaming 
geen zin als dit niet gepaard gaat met 
gedragsverandering. “Als je geld uitgeeft om 
de woning te laten isoleren, maar vervolgens 
de verwarming steeds hoog zet, dan levert de 
investering weinig op. Bewustwording is de eerste 
stap naar verduurzaming. Ik ben erg blij met alle 
maatregelen die ik heb genomen zonder dat ik 
hierbij heb ingeboet op comfort.”

niet uitkomt, kunt u dit door uw cv-installateur 
laten doen.

• Zet ook de comfortstand voor tapwater uit. Deze 
stand zorgt ervoor dat u sneller warm water tapt, 
maar hierdoor houdt uw cv-ketel continu water 
warm. Dit scheelt ons al 6 m3 gas per maand. 
Het koude water kunt u opvangen in een bak en 
de wc mee doorspoelen of planten water geven. 

• We verwarmen alleen de kamers waar we zijn 

en alleen als we thuis zijn. Als we allemaal de 
deur uit moeten, zetten we in de ochtend de 
verwarming niet aan. 

• Onze thermostaat stond vorig jaar al op 19, dit 
jaar willen we kijken of 18 ons ook lukt. Met een 
fijne trui en warme sloffen komt u een heel eind. 

• Zelf douche ik niet meer elke dag, maar om de 
dag en maar 3 minuten. Je bespaart gas en het 
is ook beter voor je huid om niet elke dag te 

Petra van Kleef is sinds de Nationale 
Klimaatweek van 2021 klimaatburgemeester 
van Dijk & Waard en ook komend jaar blijft 
zij klimaatburgemeester. Petra woont met haar 
gezin in Heerhugowaard in de Stad van de Zon 
en leeft op alle vlakken zo duurzaam mogelijk. 
Zo kopen ze bijna niets nieuws, eten ze zoveel 
mogelijk plantaardig en hebben ze geen auto 
meer. Ook wat wonen betreft letten ze erg op 
duurzaamheid. Petra deelt een aantal manieren 
om gas, energie én grondstoffen te besparen, 
zonder dat het u geld kost. 

Petra: “Ons huis had al zonnepanelen toen we het 
kochten, is goed geïsoleerd en heeft een warmte 
terugwin installatie (WTW). We verwarmen, 
douchen en koken nog op gas. Toen onze cv-
ketel stuk ging in 2017, kochten we een nieuwe 
met minimale capaciteit. Naast slimme kleine 
aanpassingen zoals radiatorfolie, hebben we vooral 
ons gedrag aangepast. Dit kost niets en levert 
toch meer besparing op dan je zou denken. We 
verbruiken nu minder dan 300 m3 gas per jaar, 
vijf jaar geleden was dit nog 550 m3. Uiteraard 
proberen we nog verder te verlagen.”

Duurzame tips van Petra:
• Verlaag van uw cv-ketel de aanvoertemperatuur 

van de verwarming. Hoe laag u kunt gaan hangt 
van uw situatie af. Wij hebben radiatoren en 
gingen van 80 naar 60 graden. Als u hier zelf 

Duurzame bespaartips van 
klimaatburgemeester Petra van Kleef
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Verduurzamen van een huurwoning
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DOE DE  
SUBSIDIECHECK

Financieel is het verduurzamen van uw woning 
op dit moment erg interessant. Niet alleen heeft 
een investering in duurzaamheidsmaatregelen 
een hoger rendement dan de rente op uw 
spaarrekening. Maar een duurzame woning 
betekent ook een comfortabele woning 
met lage(re) energielasten. Alleen is het 
verduurzamen van uw huis helaas niet gratis. 
Kunt u financiële ondersteuning gebruiken bij 
uw verduurzaming? Bekijk welke subsidies- en 
financieringsmogelijkheden er voor u zijn via 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Er zijn op dit moment geen gemeentelijke of 
provinciale regelingen beschikbaar, maar er zijn 
diverse landelijke subsidiemogelijkheden waar u 
aanspraak op kunt maken. Hieronder een overzicht 
de meest gebruikte regelingen/subsidies. (Let op!: 
in de meeste gevallen moet u de subsidie aanvragen 
voordat u de maatregelen uit gaat voeren)

Investeringssubsidie duurzame energie 
en energiebesparing (ISDE) 
De landelijke ISDE-subsidie is een van de 
meest gebruikte regelingen. Bent u eigenaar 
van een koopwoning en is deze woning uw 
hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van deze 
subsidiemogelijkheid. Dat kan met een investering 
in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een 
aansluiting op een warmtenet en met vijf typen 
isolatiemaatregelen. De ISDE-subsidie loopt door 
tot 2030. Aanvragen kan online via Mijn.rvo.nl 
(met DigiD). Om in aanmerking te komen voor 
ISDE moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Btw-teruggave zonnepanelen
Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt 
u de btw op aanschaf en installatie (21 procent) 
terugvragen van de Belastingdienst. Bij een 
standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.700 
wattpiek) voor 4.400 euro levert dit 750 euro op.

(Rentevrije) lening Nationaal 
Warmtefonds
De Energiebespaarlening van het Warmtefonds is 
voor eigenaar-bewoners van bestaande woningen, 
appartementen of woonboten in Nederland. Ook 
woningen met een monumentenstatus komen 
in aanmerking. De maatregelen kunnen alleen 
in, op of aan deze woning getroffen worden. 
Het Nationaal Warmtefonds toetst de aanvraag 
op financiële haalbaarheid en kijkt of de 
energiebesparende maatregelen in aanmerking 
komen voor de regeling. Huishoudens met een 
verzamelinkomen tot 45.014 euro per jaar hoeven 
vanaf 1 november 2022 geen rente te betalen op 
een lening bij het Nationaal Warmtefonds om hun 
koophuis te verduurzamen.

douchen. Ik oefen met koud douchen, maar dat 
lukt nog niet altijd. 

• Ik zie en hoor vaak dat prima keukens of 
badkamers worden verbouwd bij de aankoop 
van een nieuw huis. Het is dan net niet de smaak 
van de nieuwe huiseigenaar. Maar wist u dat 
spullen op nummer 1 staan in de Verborgen 
Impact Top 10 (uit het boek De Verborgen 
Impact van Babette Porcelijn)? Verbouwen als 
de badkamer of keuken nog goed is, is dus verre 
van duurzaam. Kijk of u het nog wat jaren kunt 
rekken of dat u bijvoorbeeld de keuken laat 
overspuiten of renoveren. Daarmee bespaart u 
een hoop geld wat u weer kunt gebruiken om uw 
huis te verduurzamen. 

Petra hoopt dat u met deze tips flink wat kunt 
besparen. “Wilt u meer inspiratie? Bezoek dan eens 
mijn website groeneheldenacademie.nl of volg 
me op Instagram: @groeneheldenacademie.”

Meer informatie over duurzaamheid op www.dijkenwaard.nl/duurzaam

Doe de online 
woningscan
Er is geen standaard verduurzamingsoplossing die 
op elke woning in Dijk en Waard toe te passen is. 
Het gaat vaak om maatwerk per woning. Wat een 
slim startpunt is om te verduurzamen verschilt 
bijvoorbeeld per bouwperiode en woningtype. 
Nieuwsgierig naar de maatregelen die het beste 
bij uw woning passen? Doe de woningscan en 
ontvang een stappenplan op maat via  
woningplanner.duurzaambouwloket.nl/


