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       WORKSHOP ENERGIEBESPAREN IN ACTIE! 
 

Workshop op de maat van 

jouw woning. 

Energie besparen, je huis verduurzamen! Waar kan je het 

beste mee beginnen? Wat is de meest logische volgorde van 

de maatregelen? Of, als je al bezig bent: Hoe ver ben je al en 

wat zijn handige en verstandige vervolgstappen?  

Het gaat om maatregelen waar je meteen en tegen beperkte kosten 

mee kan beginnen, waar je bij vervanging aan kan denken, en wat 

je het beste nu of op wat langere termijn in kan plannen. Plus: welke 

subsidiemogelijkheden zijn er? In deze workshop word je daarbij op 

weg geholpen.  

De workshops zijn gepland per type woning, waarbij de informatie 

uit de andere acties, zoals de maatwerkadviezen, energietoetsen en 

warmtewandelingen, wordt ingebracht. Er wordt vooral aandacht 

besteedt aan praktijkervaringen die opgedaan zijn bij de woningen 

in Heveadorp. De workshops vinden plaats in de Ontmoetingskerk 

in Doorwerth, duren 1,5 tot 2 uur en beginnen om 19:30 uur. 

Wij, geven in ongeveer 30 minuten een presentatie van de 

mogelijke energiebesparende maatregelen voor het woningtype 

van die avond. Ook geven we een beeld van de kosten. In het vol-

gende uur gaan we in op de vragen die jullie hebben en kunnen er-

varingen uitgewisseld worden. Wie heeft wat al gedaan en met welk 

effect. Zo leren we van elkaar. 

Jij, hebt je eigen situatie voorbereid en kan daar tijdens de 

workshop vragen over stellen. Je levert ook een bij-

drage aan de onderlinge uitwisseling van informa-

tie. Misschien heb je al een concreet plan 

waar anderen van kunnen leren of 

waarover je zelf nog vragen hebt. 

Vouchers 
Tijdens de workshops worden vou-

chers uitgereikt die besteed kunnen wor-

den aan kleine maatregelen om het ener-

gieverbruik te verminderen. (Zie pagina 2) 

De workshops zijn gericht op de woningen van de aangegeven 

groepen. Anderen mogen uiteraard ook deelnemen. Beste keus is 

dan een woningtype dat het meeste lijkt op jouw huis. Of op het 

moment dat je wèl kan.  

            September 2021 

Geïnteresseerd in 

deze workshop?  
 

Meld je dan aan bij contact@he-

veainitiatief.nl onder vermelding 

van “Workshop”, het nummer 

 de workshop, je naam, 

woonadres en met hoeveel men-

sen je komt. 

[1] 1.  Maandag 04 oktober, voor de 
bewoners van de geschakelde wo-
ningen aan de Valckeniershof. 
 

2.  Maandag 11 oktober voor de 
bewoners van woningtypen 3, 4, 5 
en 6, de rijwoningen in de  
- Schefferlaan,  
- Zuiderlaan en de 
- ir. Munterlaan. 
 

3.  Woensdag 13 oktober voor de 

bewoners van de jaren ’50 wonin-
gen in de  
- Middenlaan, (26 t/m 42; 44 t/m 50) 

- Noorderlaan, (1 t/m 13) 
- Tuinlaan (7 t/m 13), en de 
- Beeklaan (46 t/m 54). 

[2]  

4.  Donderdag 14 oktober voor de 
bewoners woningtypen 9, 10 en 11,  
de 2-onder-1 kap woningen in de    
- Beeklaan,  
- Schefferlaan, 
- ir. Munterlaan en de  
- Dunolaan. 
 

[3] 5.  Dinsdag 19 oktober voor de 
bewoners van de  
- overige woningen en 

[4] - diegenen die bij de andere 4 work-
shops niet aanwezig kunnen zijn. 
 

Bij aanmelding van minimaal 10 

deelnemers gaat de work-
shop door. 
 

PS: Lees ‘de KLEINE lettertjes’ op pa-
gina 2. 

mailto:contact@heveainitiatief.nl
mailto:contact@heveainitiatief.nl
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ENERGIEBESPAREN IN ACTIE! 

 
 

Over 

Regeling Reductie Energie 

De acties vanuit de RRE 2020 zijn er op gericht bewo-

ners/eigenaren van koopwoningen voor te lichten 

over mogelijke energiebesparende maatregelen en hen aan te zet-

ten tot het nemen van deze maatregelen. Informeren en le-

ren van elkaar  is hierbij belangrijk. 

Inmiddels zijn er in Heveadorp warmtewandelingen geweest en 

maatwerkadviezen voor de woningen van workshop 2, 3 en 4. Ook 

de energietoetsen geven inzicht in de verbruiken en besparingsmo-

gelijkheden van de woningen in Heveadorp. Op de site van Hevea 

Initiatief kun je alles over deze acties teruglezen. 

We zijn heel blij deze 5 workshops in live bijeenkomsten uit te 

kunnen voeren. 

Meteen beginnen? 

40 Vouchers, elk ter waarde van € 50,- 

zijn beschikbaar voor de eerste 8 aanmelders voor elke 

workshop. Uiteraard 1 voucher per woning. 

Tot 25 december 2021 kun je met dit voucher voor € 50,- energie-

besparende producten kopen bij Hubo in Renkum, zodat je meteen 

kan beginnen. Voor de aankopen met dit voucher geeft Hubo een 

korting van 10%. 

 

Aanmelden? 
Via contact@heveainitiatief.nl onder vermelding van “Workshop”, 

het nummer  de workshop, je naam, woonadres en met hoeveel 

mensen je komt. Als je een specifieke vraag hebt, kun je die natuur-

lijk ook al doorgeven. Datum en nummer van de workshop voor 

jouw type woning vind je in de rechterkolom op pagina 1. 

 

Nog vragen?  contact@heveainitiatief.nl  

Goed om vooraf te 

weten, oftewel: 

De KLEINE lettertjes: 

 

Deze activiteiten zijn GRATIS. 
Over het bereik van deze acties moet 

verantwoording afgelegd worden. 

Om die reden noteert Hevea Initiatief 

postcode en huisnummer van de deel-

nemers, met inachtneming van de 

privacywetgeving AVG.  

De RRE sluit eind december 2021. 
Voor die datum moeten alle activitei-

ten afgerond zijn en gerapporteerd bij 

de gemeente Renkum. 

Tijdens de live-bijeenkomsten 
houden we ons aan de daarvoor gel-

dende Corona maatregelen. Als on-

verhoopt de bijeenkomsten toch niet 

in live-bijeenkomsten plaats kunnen 

vinden, passen we ons aan. Dit laten 

we uiteraard tijdig weten aan alle 

deelnemers. 

De vouchers worden uitgereikt 
tijdens de workshop zelf. We gaan uit 

van volgorde van aanmelding. De 

aanmeldingen tot nu toe, staan al ge-

registreerd. 

Vouchers zijn niet in te wisselen 

voor de waarde hiervan in geld. Ze 

zijn alleen te besteden in de winkel die 

vermeld staat op de voucher, Hubo in 

Renkum. 

Deze activiteit wordt georgani- 
seerd door de werkgroep RRE van He-

vea Initiatief. 
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https://renkumverduurzaamtsamen.nl/ruim-een-ton-voor-energiebesparing-renkumse-koopwoningen/
https://heveainitiatief.nl/wp-content/uploads/2021/01/Uitnodiging-2021-01-18-Energie-Acties-Heveadorp-januari-2021-alle-acties.pdf
https://www.hubo.nl/renkum/contact
https://www.hubo.nl/klusinfo/licht-en-energiebesparing
https://www.hubo.nl/klusinfo/licht-en-energiebesparing
mailto:contact@heveainitiatief.nl
mailto:contact@heveainitiatief.nl

