
                      biedt energiebespaarboxen aan in wijken met minder goed 
geïsoleerde huizen; Heveadorp Duurzaam helpt een handje mee in Heveadorp. 

Het KlusTeam van Heveadorp Duurzaam en medewerkers 
van Vivare zijn woensdag 30 november op pad gegaan in Heveadorp. 
Samen hebben we ‘Energiebespaarboxen’ overhandigd aan huurders van 
huizen met het energielabel E, F of G. Dat zijn bijna alle rietkapwoningen 
in ons dorp. Ongeveer 7 woningen hebben inmiddels een beter label, 
nadat ze kortgeleden opgeknapt zijn in afwachting van een nieuwe 
bewoner. Toch hebben ook zij de energiebespaarbox gekregen en 
daarmee dus alle bewoners van de 47 rietkapwoningen. 

Vivare wil deze winter al haar huurders in woningen met een laag 
energielabel helpen energie te besparen. Een paar simpele veranderingen 
kunnen het energieverbruik al verlagen en het wooncomfort verhogen.  
Het is wel de bedoeling van Vivare dat alle rietkapwoningen over een aantal 
jaren een ‘warmere jas’ krijgen, en daardoor dus een beter energielabel. 
Heveadorp Duurzaam heeft het aanbod van Vivare om in deze actie samen te 
werken van harte aangenomen. Het geeft ons de kans ons KlusTeam voor te 
stellen.  

Wat zit er zoal in de box? Radiatorfolie, 
raamfolie, ’n brievenbusborstel, LED-lampen, 
tochtstrips, waterbespaarschijfjes voor in kranen, ’n 
tijdschakelaar en een schakelaar met aan/uit-knop. 

Hulp nodig bij het installeren van wat er in de 
box zit? Dan kunt u het KlusTeam Heveadorp Duurzaam 
inschakelen voor klusjes op het gebied van energie en 
duurzaamheid*. Andere hulpvragen of meldingen kunt 
u aan Vivare doorgeven**. 

U kunt vaak meer besparen dan u denkt en ook 
zonder dat het nog kouder wordt in huis. De 
energiecoaches van Heveadorp Duurzaam kunnen u 
wellicht helpen als u nog meer energie wil besparen. Ook daarvoor kunt u een afspraak maken*.  

De reacties van de bewoners zijn goed. Sommigen hebben zelf al veel gedaan en we zijn benieuwd 
of er nog nieuwe mogelijkheden voor hen in zitten, zoals de warmtefolie en de waterbegrenzers. Bij 
anderen hebben we een briefje achtergelaten met gegevens van het KlusTeam en de EnergieCoach. 
Voor ons was het een prettige kennismaking met Vivare en haar medewerkers in de praktijk. Een mooie 
basis om op verder te bouwen aan onze ondersteuning van de huurders in Heveadorp als het gaat om 
duurzaam, comfortabel en betaalbaar wonen in ons mooie dorp. 

*Afspraak maken met KlusTeam of EnergieCoach Heveadorp Duurzaam: 
Via onze website: www.heveadorpduurzaam.nl/contact   of een mailbericht naar: contact@heveadorpduurzaam.nl 
U kunt ook contact opnemen met Ingrid van der Maat, Centrumlaan 2, 026 333 6478. Zij is energiecoach en regelt 
afspraken voor het Klusteam. Een interview met haar verschijnt binnenkort. 

**Contact met Vivare: via contactformulieren. 
Voor meldingen en klachten: www.vivare.nl klik op ‘Stel een vraag’ 
Voor betalingsproblemen: www.vivare.nl vul in ‘huur betalen’ in het vakje ‘Waar kunnen we u mee helpen?’ 


