
Welkom op de online bijeenkomst

“Energie besparen doe je zo!” 
voor Centrum, ‘s-Gravenmoer, 
Klein Dongen Vaart



Wat gaan we samen doen?

• Welkom

• Elkaar ontmoeten

• Inspireren: energie besparen

• Aan de slag: Waar kunnen we je mee helpen?



Samen Sta je Sterk

Inwoners

Energie

coaches

Gemeente

Wijkteam

Casade



• Veel moeite en 

uitzoekwerk,

• hoeveel levert dit op?

• Ik ben nu even druk, ik 

start volgende week wel. 

Uitstel!

• Er zijn veel mogelijkheden

Inspireren: is energie besparen leuk?



Transitievisie Warmte Dongen

• Transitievisie Warmte beschikbaar op www.dongen.nl
• 2050 aardgasvrij
• Tot 2030, 1.400 woningen isoleren – klaar voor aardgasvrij

➢ Gemeentebreed 
bewustwording

➢ isolatie-aanpak

➢ pilot aardgasvrij

➢ onderzoek warmtenet

http://www.dongen.nl/


Belangrijke eerste stappen

1. Leer je eigen energieverbruik kennen
2. Ontwikkel duurzaam gedrag
3. Laat je onafhankelijk ondersteunen
4. Investeer in maatregelen waar je geen spijt van krijgt
5. Sluit je aan bij de lokale energiecoöperatie



Wat is uw energierekening?

• Gemiddeld € 1.610 in 2021

• Energieprijzen gestegen

• Teruggave energiebelasting 
2022 is € 825 (incl btw) 



Inspireren: besparen zonder investeren

Besparing
€ 170 per jaar

Besparing 
€ 225 per jaar

Besparing 
€ 80 per jaar



Inspireren: Zet CV op 60

• Fabrieksinstelling CV 80º C

• Werkt efficiënter op 60º C

• Gebruikshandleiding of vraag een 

energiecoach

• www.zetmop60.nl

Besparing: 
€ 60,- per jaar

https://www.zetmop60.nl/


Inspireren: Maatregelen met tegoedbon

Besparing: 
€ 250 

per jaar

Besparing: 
€ 50 

per jaar

Besparing
€ 30 

per jaar

Besparing: 
€ 170 

per jaar

• Verhogen comfort
• Minder gasverbruik



Inspireren: Maatregelen met tegoedbon

Besparing 
€ 75

per jaar

• Minder elektriciteitsverbruik
• Minder waterverbruik

Besparing 
€ 55 per 

jaar



Aan de slag: hulp nodig? 

Energiecoach Energieconciërge

• Hulp bij stappenplan woning 
verduurzaming

• Subsidies voor 
woningeigenaren

• Hulp bij installeren tochtstrip, 
radiatorfolie of ledlamp

• Bespreken energieverbruik en 
kosten

Ga naar: 
https://www.energiedongen.nl/

Vertel het 
de buren!

https://www.energiedongen.nl/


Persoonlijke vragen?

www.energiedongen.nl/contact/

www.energiedongen.nl Energiecoach

www.energiedongen.nl Geldzaken

www.energiedongen.nl/lid-worden

di 9.00-12.00 en vr 13.30-17.00 uur

Welkom Energieloket Dongen
Cammeleur

0162 238 000 (tijdens openingsuren)

http://www.energiedongen.nl/contact/
http://www.energiedongen.nl/
http://www.energiedongen.nl/
http://www.energiedongen.nl/lid-worden


Hartelijk dank voor uw aandacht!

Succes met de volgende 

energiebesparende stap!


