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De gemeente heeft 4,25 miljoen 
euro gekregen van het Rijk om 
de Nijverheid aardgasvrij te ma-
ken. Het Rijk stelt geld beschik-
baar aan inmiddels 46 wijken in 
het land om ervaring op te doen 
met het aardgasvrij maken van 
de wijken; welke alternatieven 
zijn geschikt en hoe kunnen de 
bewoners betrokken worden. 
Die ervaring is hard nodig, want 
in 2023 gaat de gaskraan dicht 
in Groningen en in 2050 wil 
Nederland aardgasvrij zijn. Dit 
is nodig, omdat de verbranding 
van fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas, zorgt voor klimaatveran-
dering. De temperaturen stijgen 
wereldwijd en dit heeft enorme 
gevolgen voor de leefbaarheid 
op aarde. 
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Nieuwsbrief Nijverheid Aardgasvrij

Het energieloket van Hengelo 
helpt u graag met besparen. Op 
de website vindt u informatie over 
maatregelen, subsidies en andere fi-
nancieringsvormen. Daarnaast kunt 
u onafhankelijk advies inwinnen. 
Wacht niet langer en kijk op 
www.hengelo.nl/energieloket. 

Energie besparen
•  Isoleer het dak. 30% van 

de warmte gaat hierdoor 
verloren.

•  Laat uw spouwmuur op-
vullen met isolatiemateriaal. Het 
maakt een groot verschil.

•  Wilt u dak, muren of vloer isole-
ren? Vraag eens rond in de buurt 
of meer mensen dat willen laten 
doen. Het is vaak goedkoper om 
samen een aannemer in te huren.

•  Gebruik een stekkerdoos met 
aan- en uitschakelaar voor bij-
voorbeeld de computer met alle 
randapparatuur. Met één druk op 
de knop zet u alle stroom uit. 

Slim verwarmen
•  Staan uw radiatoren tegen 

een buitenmuur? Plak er 
dan radiatorfolie achter. 

•  Naden en kieren kunt u 
dichtmaken met tochtstrips. 

•  Met een deurdranger zorgt u 
ervoor dat een deur na opening 
automatisch sluit. 

Energie opwekken
•  U kunt uw eigen ener-

gie op- wekken met 
zonnepanelen. Ook in 
de winter zijn de panelen 

  vaak al goed voor 20-60 % van 
uw energieverbruik. Check of uw  
dak geschikt is voor zonnepane-
len via de zonnekaart op www.
hengelo.nl/energieloket.

•  Een zonneboiler kan ook een 
optie zijn. Deze boiler zet zonne-

  energie direct om in warmte of 
elektriciteit.

Isoleren en besparen; 
hoe doe je dat?
Bij veel huizen is het vaak vrij eenvoudig om energie en geld te besparen. 
Kleine maatregelen bieden al snel voordelen. Zet ook de eerste stap; neem 
slimme maatregelen die direct zorgen voor een meer comfortabel huis en 
lagere energiekosten. Het energieloket helpt u op weg.

Doe de energie-
subsidie check
Welke subsidie kunt u aanvra-
gen? Dat kunt u checken op 
www.hengelo.nl/energieloket. 
Vul uw gegevens in zodat 
het energieloket u een goed 
overzicht kan geven van de 
beschikbare subsidies. U krijgt 
vervolgens alle benodigde in-
formatie per mail toegestuurd.

Hebt u wat hulp nodig bij het isoleren en besparen? Een wooncoach kan 
kosteloos bij u langs komen om deskundig advies te geven over uw wo-
ning. Op www.hengelo.nl/energieloket leest u meer of bel: 088-18 50 130
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‘Wij merken het verschil absoluut’ 

Een energiezuinig huis in de Nijverheid. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar 
je moet eigenlijk de eerste stap gewoon een keer nemen. Dan zie je van-
zelf meer mogelijkheden. Dat ontdekte Michel Geerligs. Hij woont met zijn 
vrouw in een jaren ’30 huis in de Louisestraat. Zijn buurtgenoot Nienke 
Bloemendaal plukt daar weer de vruchten van. Want Michel kent de huizen 
in de straat als geen ander en kan dus ook heel goed adviseren als het om 
isoleren gaat. 

Isoleren in de Louise- en Aleidastraat 

‘Het is altijd de vraag wat je tegen-
komt in een oud huis’, zo begint 
Michel zijn verhaal. ‘Dat kan soms 
verrassingen opleveren.’ Dat merkte 
buurvrouw Nienke Bloemendaal 
ook. Zij woont met haar partner nu 
2,5 jaar ‘om de hoek’ in de Aleida-
straat. ‘Een mooi jaren ’30 huis van 
hetzelfde type met oude houten 
vloeren en glas-in-lood, maar zon-
der vloer- of spouwmuurisolatie. 
Sterker nog; we kunnen de spouw-
muur niet zomaar isoleren, want 
de voegen zijn slecht, dat moet 
eerst hersteld worden. Om dit te 
realiseren moeten we een tweede 
hypotheek opnemen en het is nog 
maar de vraag of we dit voor elkaar 
krijgen.’

Flinke besparing
Michel woont alweer 30 jaar in de 
Louisestraat. Hij heeft z’n huis rigou-
reus aangepakt: houten vloer eruit, 
betonvloer erin, de kruipruimte 

verdiept en geïsoleerd, dubbel glas, 
spouwmuurisolatie, zolderisolatie 
en zonnepanelen. ‘Isoleren helpt 
echt’, heeft Michel ondervonden. 
‘Het geld moet er natuurlijk wel 
zijn en je zult investeringen moeten 
doen, maar wij merken het verschil 
absoluut. Vooral de spouwmuur-
isolatie heeft verschil gemaakt. Dat 
scheelt toch 500 tot 600 euro op 
jaarbasis. Via de kap verlies je ook 
veel warmte. Hoewel de zolder 
alleen voor opslag wordt gebruikt, 
hebben we die recent geïsoleerd, 
dus daar verwacht ik ook wel wat 
van.’

Onderhandelen
Isoleren en energie besparen zijn 
bekende gespreksonderwerpen 
voor bewoners van dit hoekje van de 
Nijverheid. Ze hebben allemaal het-
zelfde type huis en dan hoef je dus 
niet het wiel voor de tweede keer 
uit te vinden. De woningen hebben 

bijvoorbeeld een lage kruipruimte 
of helemaal geen kruipruimte. Dit 
beperkt je in de mogelijkheden. 
Michel adviseert zijn buren om toch 
vooral offertes op te vragen bij ver-
schillende aannemers en om te on-
derhandelen. Ook praat Michel de 
buren bij over subsidie aanvragen. 
‘Dat kan een hele mooie besparing 
opleveren.’ 

Daglichtpanelen
Michel vindt het belangrijk om na te 
denken over een groene toekomst, 
maar hij ontkent niet dat een lagere 
energierekening een belangrijke 
beweegreden was om zijn huis aan 
te pakken. ‘Geld op de bank zetten 
levert op dit moment weinig rente 
op. Dan is investeren in isoleren en 
dus besparen op je energiekosten, 
een beter idee. Uiteindelijk wordt je 
huis er ook nog meer waard door en 
krijg je een hoger energielabel als je 
het wilt verkopen’.
‘Als je dan toch bezig bent, kun je 
meteen ook nadenken over energie 
opwekken’, zegt Michel. ‘We verbrui-
ken veel stroom met een elektrische 
auto en een vijver met koikarpers. 
Met onze zeventien zonnepanelen 
op het dak van de schuur en het 
woonhuis, komen we een heel eind’. 
Wil Michel dan zelfvoorzienend wor-
den? ‘Voorlopig lukt dat nog niet, 
maar we zijn leuk op weg. Over-
schot aan energie uit zonnepanelen 
opslaan is voor de particulier nog 
niet goed mogelijk, maar misschien 
over een aantal jaar in een grote 
accu? De techniek staat niet stil en 
wordt ook steeds betaalbaarder. 
Voorlopig is er wel de zogenoemde 
‘salderingsregeling’ en krijg je het 
overschot terugbetaald door jouw 
energieleverancier.’ Ook buurvrouw 
Nienke ziet zonnepanelen wel zit-
ten. ‘Alleen de ligging van ons dak 
is totaal niet gunstig.’ Meteen komt 
Michel met advies: ‘Heb je wel eens 
aan daglichtpanelen gedacht?‘

Michel Geerligs en Nienke Bloemendaal voor de schuur van Michel.
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Poen voor Groen
Bent u duurzaam bezig? Dan 
kunt u geld terugkrijgen. Als 
u energiebesparende materi-
alen koopt, zoals led-lampen, 
tochtstrips, radiatorfolie of 
andere producten, bewaar dan 
goed de kassabon. Lever de 
bon in en ontvang tot 50 euro 
subsidie terug. Meedoen? Kijk 
op www.poenvoorgroen.nl  

Aardgasvrij, wanneer horen we meer?
Wat wordt het alternatief voor aardgas in de Nijverheid? De gemeente 
en Welbions hebben nog geen definitief standpunt ingenomen. Ook 
over de kosten is er dus nog niets bekend. De laatste berekeningen 
worden nu gemaakt. Na de zomervakantie nemen het college van 
burgemeester en wethouders en de directie van Welbions een voor-
lopig besluit. Dit is dus geen definitief besluit, daarom gaan we samen 
de buurt in om vragen te beantwoorden en uw mening te horen. Ook 
organiseren we online bijeenkomsten. De reacties bundelen we in een 
reactienota, zodat het college met de reacties uit de buurt een aange-
past voorstel aan de raad kan aanbieden. De gemeenteraad die is ge-
kozen door de inwoners, besluit uiteindelijk definitief welk alternatief 
er komt voor aardgas in de Nijverheid. Huiseigenaren kunnen vervol-
gens zelf kiezen of ze hier gebruik van maken. Welbions zorgt voor een 
eigen aanpak van de huurwoningen in de wijk.

Geld-Terug-Actie

PoenvoorGroen.nl

Tot € 50,- retour op energie-
besparende artikelen

Wijdoen ookmee!

vervolg van pagina 2

Aardgas
Nienke lacht: ’We kunnen hier dus 
van elkaar leren. En we kunnen ook 
zeker dingen samen oppakken in 
de wijk om bijvoorbeeld de kosten 
te drukken, zoals collectief inkopen. 
Daar willen we van de gemeente 
graag hulp bij. Maar ook hulp in de 
kosten en motivatie om de wonin-
gen aan te pakken. Het moet wel 
voor iedereen haalbaar én betaal-
baar zijn’. Daar is buurman Michel 
het helemaal mee eens. ‘Uiteindelijk 

wordt het nog een hele klus om 
deze buurt van het aardgas af te 
krijgen, met een voor de bewoners 
acceptabel kostenplaatje.’ 
Nienke en Michel sluiten hun ver-
haal eensgezind af: ‘Wij zijn allebei 
positief over energie besparen. Maar 
we hebben onze twijfels over het 
aardgasvrij maken van onze buurt. 
We zitten zelf met vragen en horen 
ook dat buurtbewoners dezelfde 
vragen hebben. Waarom is dit alle-
maal nodig? Wat wordt het alter-
natief? Krijgen we straks misschien 
iets wat we helemaal niet willen? 

We missen hierover informatie van 
de gemeente en we willen graag 
weten waar we aan toe zijn. Want 
de plannen zijn misschien wel pri-
ma, maar wie gaat dat betalen? Er is 
nog veel onzekerheid en we willen 
heel graag weten wat de gemeente 
daaraan gaat doen.’ 

Het hele interview lezen en het 
filmpje van het interview zien? Kijk 
dan op www.hengeloaardgasvrij.nl.

Tijdlijn

Na de zomervakantie
Voorlopig besluit 
college van B en W en 
directie Welbions.

September
(online) Informatie-
bijeenkomsten 
in de buurt.

Begin oktober
Opstellen reactienota.

Half oktober
Definitief besluit 
college van B en W.

Najaar
Besluit 
gemeenteraad.
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Wethouder Claudio Bruggink:

Colofon

Uitgave 6, juni 2021

Meer informatie 
• www.hengeloaardgasvrij.nl
•  duurzaam@hengelo.nl of 
 klantenservice@welbions.nl 
•  14 074 (gemeente hengelo) of 
 (074) 246 83 00 (Welbions)

www.hengeloaardgasvrij.nl

“ We willen u graag zo snel 
mogelijk laten weten welk alter-
natief het meest geschikt is voor 
de Nijverheid. Helaas hebben we 
nog niet genoeg informatie om 
te berekenen wat de kosten gaan 
worden. We verwachten u na de 
zomervakantie meer te kunnen 
vertellen. Dat doet de gemeente 
graag samen met Welbions en de 
bewonersorganisaties. We hebben 
vernomen dat de bewonersorga-
nisaties al wel inwoners aan het 
informeren zijn over alternatieven 
voor aardgas. Dat doen ze op basis 
van onvolledige cijfers en informa-
tie. De rest van de projectorganisa-
tie informeert u graag als er écht 
duidelijkheid is tijdens (online) bij-
eenkomsten na de zomer. Hopelijk 
zie ik u dan! ”

15 juni: online bijeenkomst
Wilt u zelf aan de slag met isoleren, maar hebt u nog vragen? Of zoekt u 
buurtgenoten die ook geïnteresseerd zijn om ervaringen mee uit te wis-
selen? Op dinsdag 15 juni van 19.00 tot 20.30 uur organiseren we een 
online bijeenkomst over isoleren en energie besparen in de Nijverheid. 
Na een algemeen gedeelte spreken we online in kleine groepen over 
dit onderwerp. We willen zoveel mogelijk mensen met ongeveer gelijke 
woningen met elkaar in contact brengen. 

Geef u op. Mail uw naam en type woning naar duurzaam@hengelo.nl. 
U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst de inlogcodes.

Kom langs bij het 
inloop- en 
informatiehuis 
Wilderinksplein 6

Vanaf 1 juli is er op elke maan-
dagochtend gelegenheid om 
een praatje te maken en vragen 
te stellen over de Nijverheid 
aargasvrij. 
Inloop tussen 11.00 en 12.00 uur. 
Of op afspraak via 
duurzaam@hengelo.nl
U bent van harte welkom!
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