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Energiecoach aan huis
Wil je jouw huis verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Een
energiecoach van Energie Dongen komt graag bij jou thuis om je van informatie te
voorzien en zolang de Corona-maatregelen gelden, kan dit gesprek ook via een
beeldgesprek.
Tijdens een coachgesprek krijg je tips over hoe je jouw energiegebruik kunt verlagen door
onder andere je woning goed te isoleren. Denk bijvoorbeeld aan een spouwmuur-, daken vloerisolatie. Maar ook aan een nieuwe cv-ketel, warmtepomp en zonnepanelen. Je
krijgt meteen een idee van de kosten, je besparing en eventuele subsidies.
Informatie Energiecoach

BURGERZONNEPARK TICHELRIJT
Burgerzonnepark in de startblokken

De voorbereidingen van de werkzaamheden voor de aanleg van
het Burgerzonnepark Tichelrijt lopen ten einde. Na
maandenlange voorbereiding kun je je binnenkort aanmelden
om in te schrijven voor de Ticheldeel-obligaties.
De Ticheldelen worden beschikbaar gesteld aan zoveel mogelijk

inwoners van de gemeente Dongen. Iedereen kan meedoen!
Volg de publicaties in de media en via Energie Dongen

Energielabel aanvragen vanaf 2021 veel duurder
Sinds 2015 zijn huiseigenaren verplicht zo’n label te
hebben wanneer ze een huis willen verkopen of
verhuren. De aanvraag van zo’n label kan bij de
Rijksoverheid online en kost op dit moment
ongeveer € 7,50 . Maar vanaf 1 januari 2021 kunnen
de kosten oplopen tot € 200,-. Dat heeft te maken
met de nieuwe regel: vanaf dan een controleur moet
komen kijken naar de woning voor de toekenning
van een energielabel.
Een toegekend energielabel is tien jaar geldig. Wanneer je dus van plan bent in de
komende jaren te verhuizen, kan het voordelig zijn in 2020 nog je energielabel aan
te vragen. Je hebt nog 2 maanden om dit te regelen. Hulp nodig? Kom naar het
informatiepunt Energie Dongen in de Cammeleur. Belangrijk is dat je een actief
Digid hebt!
Meer informatie:
Vraag je energielabel aan bij Rijksoverheid

JE EIGEN ACCOUNT BIJ ENERGIE DONGEN
Eigen gegevens inzien en aanpassen
Energie Dongen heeft regelmatig contact met haar leden
bij raadplegingen, vragen om instemming met beleid en
informatievoorziening. Vooral bij activiteiten en
projecten is het van groot belang dat je persoonlijke
gegevens op orde zijn. Om dat goed te doen, heb je als
contact van Energie Dongen de mogelijkheid je eigen
gegevens in te zien en aan te passen via de
verenigingsportal.
Hoe werkt de portal?
Alle leden hebben een e-mail ontvangen om deze portal te activeren. Deze portal
heb je niet alleen nodig om je gegevens in te zien. Je kunt hier ook zien hoeveel
certificaten je hebt en aan welke projecten je deelneemt. Wil je jouw portal
activeren? Neem dat contact met ons op: Contact
We sturen je dan de activeringsmail.
Ben je nieuw bij Energie Dongen? Ga dan naar: Nieuw bij Energie Dongen?
Wil je graag lid worden en ons werk ondersteunen? Ga dan naar: Lid worden
Je profiteert dan van alle voordelen van de vereniging, zoals het gratis
inschrijven op een project!

UITKOMST GEMEENTE-ENQUETE
89% deelname door inwoners bij energietransitie gewenst
De gemeente-enquête Transitievisie warmte laat zien
dat inwoners deelname aan deze vorm van
verduurzaming belangrijk vinden. Maar liefst een score
van 89%. Dit percentage steekt behoorlijk af tegen de
andere percentages. De vraag luidt:

Wie moeten er in ieder geval in ons
reisgezelschap zitten?
De belangrijkste percentages:
Inwoners: 89%
Lokale ondernemers/mkb: 60,86%
Onderzoek- en kennisinstelling: 54,56%
Netbeheerder/waterschap: 52,86%
Energiecoöperaties/-verenigingen: 52,57%
De vraag is wie de inwoners vertegenwoordigt bij deze transitie? Als we de
percentages bekijken zien we dat raadsleden (30%), wethouders (31,43) en
ambtenaren (44%) laag scoren. Grote bedrijven (27,71%) en energieleveranciers
(50,57%!) dit niet in voldoende mate of zelfs helemaal niet zullen doen.
Kortom als inwoners zijn we grotendeels op onszelf en op elkaar aangewezen. De
vereniging van vrijwilligers van Energie Dongen Samen Duurzaam is als
belangenvereniging hiervoor in 2012 opgericht.
Zie: Energie Dongen Samen Duurzaam

Burgerwindpark De Spinder heeft app
Regelmatig krijgen we vragen over de windmolens op
de Spinder. De Spinder heeft een app ontwikkeld die real-time
de opbrengst en andere gegevens laat zien. Op de homesite
van Spinderwind is al actuele opbrengst te zien. Wil je meer?
Download dan de app.
www.spinderwind.nl

Wil jij ook Energiecoach worden?
Wat fijn op te horen! Wij zijn op zoek
naar naar enthousiaste vrijwilligers. Een
energiecoach is altijd iemand met hart voor zijn
of haar gemeenten en het thema duurzaamheid.
"Ik ben en groot voorstander van verduurzaming en enthousiast geworden toen ik
mijn eigen woning ging verduurzamen. Aangenaam verrast was ik door het resultaat
dat het opleverde in geld en energieverbruik. Ik dacht toen dat zouden meer mensen
moeten doen en dat wil ik ook actief uitdragen. Daarom ben ik energiecoach
geworden," zegt Hens Koreman, energiecoach in Dongen.
Als energiecoach ga je bij inwoners van jouw gemeenten langs om te vertellen over
energiebesparende maatregelen. Het leuke is dat je met verschillende mensen in
contact komt. En direct kunt bijdragen aan een duurzamere omgeving.
We zoeken iemand die enthousiast is, interesse heeft in mensen en makkelijk
contact legt. Het is fijn als je affiniteit hebt met duurzaamheid en techniek, maar je
krijgt ook een gratis en speciale training. Wil je eerst eens met iemand meelopen?
Dat kan natuurlijk ook! Kom langs bij het informatiepunt in de Cammeleur. Dinsdag,
woensdag en donderdag ben je tussen 9.00 -12.00 uur van harte welkom! (Zaal 4)
De functie is op vrijwillige basis en de werktijden zijn altijd in overleg.
Ik meld me aan!
Over de Dongense energiecoaches

_________________________________________________________
Agenda
Maandag 2 november (Dongen): Energie besparen doe je zo!
Informatieavond voor Dongen West 2 in de Cammeleur
Woensdag 28 oktober (Dongen): Intervisiebijeenkomst Energiecoaches
de Cammeleur of online.
Dinsdag, woensdag, donderdag (Dongen): Informatiepunt/Energieloket
de Cammeleur geopend 9.00 - 12.00 uur 0162 238000

