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meer informatie www.noaber-energie.nl

Stel...
Situatie 1

"Sinds de energieprijzen zo
gestegen zijn, kan ik mijn
energierekening eigenlijk niet
meer betalen."

"Mijn inkomen is niet zo hoog, maar na lang sparen heb ik een
paar jaar geleden wel eindelijk mijn eigen huis van de woning-
bouwcorporatie kunnen kopen. Ik wil graag dat het thuis
warm genoeg is voor mijn kinderen, maar het is te duur om de
verwarming op 19 graden te zetten omdat ons huis niet goed
geïsoleerd is."

Als jouw koopwoning energielabel D of slechter heeft en je
inkomen niet hoger is dan 140% van het sociaal minimum, is
Deventer Helpt Isoleren er voor jou! De gemeente geeft je
één grote isolatiemaatregel, helemaal gratis! Bijvoorbeeld
spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dubbel glas. Kijk voor
de voorwaarden op www.deventerhelpt.nl.

www.deventerhelpt.nl

Situatie 2

"Eén van de buren wil zijn dak isoleren. Twee andere buren
willen zonnepanelen, maar ze weten niet of hun dak sterk
genoeg is. Sommige buren weten net als ik niet zo goed met
welke verduurzamingsmaatregel we het beste kunnen beginnen.
Eigenlijk willen we allemaal graag verduurzamingsadvies."

Hebben jullie al gehoord van de Subsidie Kleintje Duurzaam-
heid? Voor praktische ondersteuning van initiatieven zoals
advies, samen plannen maken voor verduurzaming of
informatieacties kunnen groepen van minimaal vijf huis-
eigenaren nu de Subsidie Kleintje Duurzaamheid aanvragen
op:

www.deventer.nl/kleintjeduurzaamheid

Situatie 3

"Ik wil mijn huis graag
verduurzamen, maar ik weet niet
zo goed waar ik moet beginnen."
"De verwarming staat al twee graden lager, ik heb ledlampen
gekocht en een waterbesparende douchekop geïnstalleerd.
Eigenlijk wil ik meer doen, maar ik weet niet hoe ik het moet
aanpakken en welke maatregelen de investering waard zijn."

De gratis energiecoach van Noaber Energie helpt bij energie
besparen en het verbeteren van je woning. Met alle tips en
suggesties op maat (thuis of via Zoom) kun je je energiereke-
ning verlagen en wordt je huis fijner om in te wonen.

www.gratisenergiecoach.nl

Veel bewoners van ons mooie dorp willen best verduur-
zamen, maar de vragen zijn legio. Waar moet je beginnen?
En haal ik de investering er wel uit. Welke verduurzaming
heeft de meeste impact? En zijn er subsidieregelingen
die mij kunnen helpen? Of zijn er mogelijkheden om mijn
investeringen te financieren? Deze krant geeft je alle
informatie die nodig is om met de juiste maatregelen je
energierekening te verlagen.

"Wij wonen in een gezellige straat.
Jaarlijks is er een groot buurtfeest
en we houden met elkaar de straat
gezellig en schoon."

De overheid betaalt
tot 30% van jouw
woningisolatie

Samen met je buren
plannen maken?

Gratis informatie (met koffie)
bij het Energiecafé Bathmen
Natuurlijk zou je graag een lagere energierekening
willen. Maar het is niet eenvoudig om erachter te komen
hoe je dat voor elkaar krijgt. In Bathmen staat een team
van vrijwilligers klaar om je daarbij te helpen.

Om de twee weken opent Braakhekke op zaterdagmorgen
10 uur haar deuren voor Bathmenaren met vragen over de
energietransitie. Energiecoaches van Noaber Energie geven
praktische hulp en slimme adviezen over verduurzaming
en isolatie van je woning waardoor je energieverbruik
omlaag gaat. Zij weten ook alles over het verduurzamen
van de leefomgeving door bijvoorbeeld vergroening van
de tuin, aanleg van een sedumdak en afkoppeling van
regenwater van het riool, waarmee je dan weer de planten
water kunt geven. Want kleine beetjes helpen ook.
Adviseurs geven gratis adviezen op maat. Bij jou thuis, of
tijdens een informatieavond bij het Energiecafé. Daar staat
de koffie klaar.
www.noaber-energie.nl

Laat jij je koopwoning isoleren? Dan geeft de overheid
daar subsidie voor. Investeer je ook nog bijvoorbeeld in
een inductiekookplaat, zonneboiler of warmtepomp,
dan profiteer je maximaal. Hoe zit dat met deze subsidie
voor duurzame energie en energiebesparing?

De overheid neemt via de ISDE-subsidie 15% voor zijn rekening
alsje één energiebesparende maatregel neemt. Dat loopt op
naar 30% als je twee energiebesparende maatregelen kiest,
waardoor je voordeel verdubbelt. Dan wordt het toch een stuk
beter betaalbaar om zo'n grote investering te doen. Praat er
eens over met een energiecoach, die kan je inzicht geven in
wat het kost én wat het oplevert.
www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/
woningeigenaren

Heb jij een lijst met vragen over het hoe en wat van
verduurzaming van je koopwoning? Je bent niet de enige,
de buren zitten waarschijnlijk met net zoveel vragen.
De subsidie Kleintje Duurzaamheid kan hierbij handig zijn.

Maak je samen met je buren plannen voor zonnepanelen of
isolatiemaatregelen, is er behoefte aan praktische ondersteuning
of advies? Voor initiatieven zoals samen plannen maken voor
verduurzaming of informatieacties kunnen groepen van mini-
maal vijf huiseigenaren nu de Subsidie Kleintje Duurzaamheid
aanvragen. Als je bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseert,
kunnen kosten van onder andere zaalhuur, folders en koffie
worden vergoed. Dat geldt ook voor financiële en inhoudelijke
adviezen over energiemaatregelen. Op de site van de gemeente
Deventer staat alle informatie en kan je de subsidie direct
aanvragen.
www.deventer.nl/kleintjeduurzaamheid

Kijk voor meer informatie en subsidies op de
verduurzamingsrotonde op de volgende pagina’s
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� Oriëntatie en advies

1. Energiecafé Bathmen
Om de twee weken opent Braakhekke op
zaterdagmorgen om 10 uur haar deuren voor
Bathmenaren met vragen over de energie-
transitie. De sfeer is informeel: koffie staat klaar
en twee energiecoaches en bestuursleden
van Noaber Energie denken graag met je mee.
www.noaber-energie.nl

2. Duurzaamheidscentrum
Verduurzaming kan echt eenvoudig zijn. Heb je
hulp en inspiratie nodig? Stap eens binnen bij het
Duurzaamheidscentrum aan het Grote Kerkhof.
Daar krijg je gratis energieadvies en denken ze
met je mee over praktische uitvoering en de
betaalbaarheid van de klussen van jouw keuze.
www.dcdeventer.nl

3. Deventer Energie Coöperatie
Bij het gemeentelijk energieloket stel je al je
vragen over zonnepanelen, isolatie, subsidie en
financiering. Maak meteen een gratis afspraak
met een energiecoach die alle mogelijkheden
kent om energiebesparende en comfortver-
hogende maatregelen te nemen.
www.deventerenergie.nl

4. Milieu Centraal
Energie besparen is niet ingewikkeld, als je weet
waarop je moet letten. Slimme bespaartips en
alles over isolatie, zonnepanelen en duurzaam
verwarmen vind je op deze website.
www.milieucentraal.nl

5. Verbeter je huis
Vul de verbeterjehuis-check in en ontdek met
welke maatregelen je huis duurzamer en
energiezuiniger wordt. De Rijksoverheid zette
samen met Milieu Centraal alle verbeteropties
op een rij en geeft tips voor het aanvragen van
offertes, leningen en subsidies.
www.verbeterjehuis.nl

6. Gratis Energiecoach
Nodig gratis een onafhankelijke energiecoach uit
van Noaber Energie. Deze biedt hulp bij energie-
besparing en het verbeteren van je woning. Met
alle tips en suggesties op maat (thuis of via Zoom)
weet je waar je kunt beginnen om de energie-
prestaties van je huis te verbeteren.
Natuurlijk kan je ook kiezen voor een betaalde
energieadviseur voor professioneel maatwerk-
advies. Dat kan handig zijn als je in een bijzonder
huis woont of specifieke wensen hebt.
www.noaber-energie.nl

� Financiële ondersteuning
en subsidies

1. Ondersteuningsloket Energie
Maak je je zorgen over het betalen van een hoge
energierekening? De gemeente Deventer biedt
hulp aan inwoners die in de problemen komen.
Denk aan een aanvullende bijdrage of een gratis
isolatiemaatregel.
www.deventer.nl/ondersteuningsloketenergie

2. Deventer Helpt Isoleren
Heb je een kleine beurs, een slecht geïsoleerde
koopwoning, een inkomen onder 140% van de
bijstandsnorm en weinig spaargeld? Dan heb
je recht op één gratis isolatiemaatregel van de
gemeente Deventer. Een aannemer isoleert dan
jouw woning en dat scheelt je zomaar honderden
euro’s per jaar op de energierekening. Je huis
wordt comfortabeler én je draagt bij aan een
beter klimaat. Check de voorwaarden en meld je
aan op deventerhelpt.nl.
www.deventerhelpt.nl
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Meer informatie
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3. Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)
Met ISDE regelt de overheid subsidie tot ongeveer
15% van de kosten voor het nemen van één isola-
tiemaatregel. Bij twee of meer maatregelen gaat
het om ongeveer 30% van de kosten. Er wordt
ook subsidie verleend voor investering in (hybride)
warmtepompen, zonneboilers, aansluiting op
een warmtenet, elektrische kookvoorziening en vijf
typen isolatiemaatregelen.
www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/
woningeigenaren

4. Subsidie Kleintje Duurzaamheid
De gemeente Deventer heeft een subsidiepotje om
je te ondersteunen in de oriëntatiefase en bij het
verkennen van mogelijkheden rond duurzaam-
heid. Het gaat om financiële ondersteuning
van initiatieven zoals (informatie)bijeenkomsten,
informatiemateriaal en advieskosten.
www.deventer.nl/kleintjeduurzaamheid

5. Energiebespaarlening
Nationaal Warmtefonds
Het Warmtefonds is een initiatief van de Rijksover-
heid. Woningeigenaren kunnen tussen de € 1.000
en € 65.000 lenen voor verduurzaming. Er zijn ook
leenmogelijkheden voor eigenaar-bewoners met
beperkte leenruimte.
www.warmtefonds.nl

6. Subsidieregeling Verduurzaming en
Onderhoud Huurwoningen (SVOH)
www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh

7. Alle Deventer-subsidies op een rij
Op de website van het regionaal energieloket
vind je een actueel overzicht van alle subsidies
die er in Deventer zijn. Het overzicht is voor
inwoners met een koopwoning, en voor
verhuurders (ook de particuliere).
www.regionaalenergieloket.nl/
deventer/subsidies

� Hulp bij uitvoering

1. Woab verduurzamingsspecialist
Ben je op zoek naar specialisten die alle verduurza-
mingsmaatregelen voor je uitvoeren en het finan-
ciële deel regelen? Op de website van Woab vind je
alle diensten en tarieven.
www.woab.nl

2. Verduurzamingsmarkt Transform
De gemeente Deventer werkt samen met Apel-
doorn, Zwolle en Zutphen onder de naam Trans-
form. Het doel is verduurzamen makkelijker te
maken, wat je ook wilt aanpassen aan je huis,
straat of wijk. Op de website vind je informatie en
kwalitatieve aanbieders uit de regio.
www.verduurzamingsmarkt.nl
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