
Rooie Dorp 
Energiebesparingsmarkt

Verbeter je woning & verlaag je energierekening

Ben jij eigenaar van een woning in het Rooie Dorp? Kom dan op zaterdag 15 juni naar de energiebesparings-

markt die wij, bewoners van het Rooie Dorp, organiseren. We doen dit om onze hoge energierekening aan te 

pakken en om het comfort in onze woning te verbeteren. 

We doen dit het liefst samen met de buurt. Door samen maatregelen te treffen worden  

de investeringskosten lager. Én nu kunnen we slim gebruik maken van het energie- 

besparingsaanbod van de gemeente (z.o.z.).

Wat is er te doen?
• Bekijk welke energiebesparende maatregelen jij kunt treffen. 

• Leer wat de kosten en opbrengsten van verschillende maatregelen zijn.

• Stel je vragen aan een adviseur van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. 

• Praat vrijblijvend met ondernemers en installateurs die maatregelen kunnen uitvoeren.

• Doe je voordeel met het aanbod van de gemeente. 

Ondernemers
We willen graag ook lokale ondernemers (uit de wijk of uit de gemeente Alphen aan  

den Rijn) de kans geven om hun energiebesparingsaanbod te presenteren op de markt.  

Ben jij of ken jij zo’n ondernemer? Stuur dan uiterlijk 31 mei een mailtje naar  

kgriffioen@alphenaandenrijn.nl. 

Tot 15 juni! 

Groeten, 

Jullie buren 

Wanneer?  
Zaterdag 15 juni  

10:00 – 14:00 uur

Waar?
Speeltuinvereniging  

de Kindervreugd 

Duurzaam 
wonen

Ellen & Lex 
Hekker

Anjorie van Nobelen

Sander Freijser

Nancy van Leeuwen

Sabine Snapper & Roy Verheul

15 juni 



Gemeente Alphen aan den Rijn heeft aanbod waar u, als woningeigenaar, gebruik van kunt maken om uw 

woning energiezuiniger te maken en te verduurzamen. 

Energiebesparing en Duurzaamheid

Wilt u meer weten over deze mogelijkheden? Kijk dan op de website  

www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid. Hier kunt u meer lezen  

over de voorwaarden en kunt u een energieadvies, subsidie of lening  

aanvragen. 

Duurzaam Bouwloket
Wilt u weten welke maatregelen u kunt treffen om uw woning energiezuiniger te maken? Bij het Duurzaam Bouwloket  

kunt u terecht voor gratis en onafhankelijk advies. U kunt contact opnemen via de mail (info@duurzaambouwloket.nl)  

of via de telefoon (072 743 39 56). Liever persoonlijk advies? Maak een afspraak tijdens het spreekuur: elke tweede  

woensdag van de maand van 13:00 – 15:00 uur in de bibliotheek Alphen Centrum (Aarplein 5).   

Energieadvies op maat 
Wilt u graag dat er een adviseur  

langskomt om een energieadvies  

op maat te maken voor uw woning?  

Vraag dan een energieadvies aan  

tegen een aantrekkelijk tarief  

van €50. 

Subsidie Energiebesparing bestaande woningen
Eigenaar-bewoners van woningen in de gemeente kunnen subsidie aanvragen  

voor het verduurzamen van de woning. De gemeente subsidieert 20% van 

de totale kosten met een maximum van € 3.000 per woning. Dit geldt voor 

isolerende maatregelen, het aanbrengen van lage temperatuurverwarming  

en het loskoppelen van de woning van het aardgasnetwerk.

Duurzaamheidslening 
De subsidie kan ook gecombineerd worden met een duurzaamheidslening die u kunt  

aanvragen voor een aantal verduurzamingsmaatregelen zoals isolatiemaatregelen,  

maar ook voor zonnepanelen of een warmtepomp.

Gemeente Alphen aan den Rijn


