
  

UITNODIGING 14 december '22 
 

 

 

 

 

Uitnodiging aan:  

de bewoners van de 2-o-1-kap jaren 80 woningen in Heveadorp 

Datum: woensdag 14 december 2022 

Tijd: 19:15 – 21:30 uur 

Plaats: ‘Ons Middelpunt’ Mozartlaan 2 Doorwerth 
  

'Hoe verminder ik het energieverbruik van 

mijn woning en hoe krijg ik dat voor elkaar 

op een duurzame manier?' 
 

Doel van de bijeenkomst: 
Uitwisselen van ervaringen en toetsen van de energiemaatregelen in de 

woningen.  

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: warmtepompen nader 

bespreken, evenals PVT's (combi van zonnepanelen (pv/elektriciteit) en een 

thermische module (T/warmte)), de isolatie-actie van de gemeente Renkum. 

Onderwerpen inbrengen kan altijd; het zal beslist niet bij één bijeenkomst 

blijven.  

En ook: Hoe kom ik tot een persoonlijk plan? Waar kunnen we gezamenlijk 

optrekken? Wellicht gezamenlijk inkopen? 

 

Duurzaam verminderen energieverbruik: 
Daarbij komen vragen op als: Waarom gebruik ik 1.800m3 gas en mijn buren 

900m3? Komt dit door de isolatie, of door een andere cv-installatie? Als die oude 

isolatie in de gevel van mijn huis opgepropt zit, wat kan ik dan nog? Is een 

warmtepomp toch een goed idee? Wie in mijn omgeving heeft hiermee ervaring? 

Hoe ventileer ik 'optimaler' met het systeem dat er al in zit? Ben ik de enige 

die de achterpui nog moet vervangen? Houd ik de convectorput of kies ik toch 

voor vloerverwarming? Hoeveel gaat me dat kosten? Wat levert het op? 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 november werd 

duidelijk wat zich al langer aftekende: bewoners van Heveadorp willen het 

verduurzamen van hun huis graag bespreken met mede-dorpsgenoten die in een 

soortgelijke woning wonen. 

https://regionaalenergieloket.nl/renkum/indebuurt/projecten/isolatieactie-renkum-2022-q4


 

Dat hebben we ter plekke vertaald in clusteren en meteen het eerste cluster 

benoemd: de koopwoningen uit de tweede helft jaren 80, de 2-onder-1-kap 

woningen. Nu is het tijd voor de eerste bijeenkomst van dit eerste cluster van 74 

woningen. 

 

Onderstaande tabel geeft de indruk dat er al het nodige gedaan zal zijn en dat er 

nog veel klussen liggen, maar zegt toch niet zo veel. Geen energielabel hoeft 

immers niet te betekenen dat er niks gedaan is; energielabel A hoeft ook niet te 

betekenen dat er geen verbetermogelijkheden meer zijn. 

 

 
Energielabels woningen 

 

Van één woning in de Beeklaan is in 2020 de beginsituatie bij de bouw grondig 

onderzocht en bekeken wat zal moeten gebeuren om die woning tot een 

energiezuinige, duurzame woning te brengen. Dit maatwerkadvies biedt een 

goed houvast voor de 73 andere woningen binnen dit cluster om tot een eigen 

plan te komen. 

 

Wie zijn uitgenodigd? 
Iedere bewoner van de 74 woningen binnen deze cluster waarvan we het e-

mailadres hebben. Ieder van hen is welkom, ook niet-leden, ook onhandige 

mensen, ook zij die al veel gedaan hebben en hun ervaring willen delen, ook zij 

die eigenlijk geen plannen willen maken. En als je geen e-mail gekregen hebt, 

maar wel binnen dit cluster valt, ben je natuurlijk ook welkom.  

 

Aanmelden:  
Graag doorgeven dat je komt via contact@heveadorpduurzaam.nl met in 

ieder geval je naam, adres en ook graag je 06-nummer. Als je wil komen en die 

avond verhinderd bent maar wel graag op de hoogte gehouden wil worden, kun 

je dat ook doorgeven. Ken je iemand die ook wil komen maar niet aan e-mail 

doet, geef het even aan ons door.  

 

Aanmelden, afmelden, vragen, ideeën, tips, voorstellen, lid worden, verzoeken  

 

contact@heveadorpduurzaam.nl 
 
www.heveadorpduurzaam.nl 
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