Samen Duurzaam!
Maak uw huis slimmer

Jouwhuisslimmer is een initiatief van 15 gemeenten in de regio Utrecht waaronder Zeist.
Idee achter deze website is om het voor inwoners van deze gemeenten makkelijk te maken
om hun woning energiezuiniger te maken. Selecteer uw woonplaats en u kunt direct
aan de slag.

Stap 1. Doe de energiecheck
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Denkt u na over energie besparen maar weet u niet waar u moet beginnen? Ga dan naar
Jouwhuisslimmer.nl. Dit is hét onafhankelijke niet-commerciële online energieplatform
van de gemeente Zeist. Stap voor stap wordt u geleid naar slimme maatregelen die bij
uw situatie passen.

Energie besparen begint met inzicht in uw verbruik. Waar laat u geld liggen? Is uw energierekening hoger of lager dan uw buren? Is uw dak geschikt voor zonnepanelen? Doe de
energiecheck en u krijgt inzicht in uw energiesituatie. Bent u huurder? Dan kunt u de
bespaartest doen. Deze bestaat uit vijftien keuzes over energiebesparing. Per tip kunt u
aangeven wat u al doet, wat in uw situatie mogelijk is en wat u wilt aanpakken. Zo bepaalt
u zelf waarmee u aan de slag wilt. Aan het eind van de test ziet u precies hoeveel geld u
dit jaarlijks scheelt.

Stap 4. Check de uitvoering

Stap 2. Kies besparingsmaatregelen

Stap 5. Subsidiemogelijkheden

Besparingsmaatregelen kiezen, hangt af van allerlei factoren. Wat past bij uw huis en uw
portemonnee? Gaat u voor HR++ glas, een warmtepomp, zonnepanelen of voor isolatie?
Doe de gratis quickscan en u weet het snel. Lees ook nog even de CV-optimalisatie.
Daarin staat hoe u energie kunt besparen op uw huidige CV-installatie. Online een vrijblijvend persoonlijk advies aanvragen kan ook. Een gecertificeerd adviseur komt dan bij
u thuis en helpt u verder.

Investeringen in energiebesparing verdient u altijd terug. Toch zijn subsidies natuurlijk mooi
meegenomen. Met de handige keuzehulp op de site ontdekt u snel wat er voor u mogelijk is
en of u de duurzame verbouwing slim kunt betalen.

U kunt via de site een gratis checklist aanvragen met punten waarop u moet letten tijdens
de werkzaamheden. Er is een checklist voor zonnepanelen, de zonneboiler, duurzame
verwarming, dubbel glas, muur-, vloer-, en dakisolatie.

Meer informatie over Jouwhuisslimmer via tel. 085 48 58 379 (kantooruren)
of jouwhuisslimmer.nl.

Stap 3. Wie gaat de klus doen?
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Mijn Groene Huis en wijkinitiatieven
Op jouwhuisslimmer.nl vindt u ook informatie over Mijn Groene Huis (MGH). U ziet er
bijvoorbeeld welke energie-initiatieven er in uw wijk zijn. MGH helpt huiseigenaren in
Zeist bij het zorgeloos verduurzamen van hun huis. Meer info: www.mijngroenehuis.nu.
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Volgende stap is om te bepalen wie de energiemaatregelen van uw keuze gaat uitvoeren.
Bent u handig en doet u het zelf? Of haalt u er liever een expert uit de regio bij? Onder het
kopje ‘Aanbieders’ vindt u een handig overzicht van betrouwbare bedrijven, tips om een
offerte te beoordelen en informatie over collectief besparen, bijvoorbeeld via
Mijn Groene Huis in Zeist.

Leg Zeister politiek langs de meetlat

Zeist krijgt e-transportbakfietsen

Op 21 maart doen negen politieke partijen mee aan de
gemeenteraadverkiezingen in Zeist. Benieuwd naar hun
standpunten over duurzaamheid, milieu en afval?
Of over andere thema’s als verkeer, economie of zorg?
Kijk eens op www.zeist.nl/standpunten.
U leest er in het kort wat alle partijen van deze thema’s
vinden. Op www.zeist.nl/kiesuwpartij kunt u een
digitale stemhulp invullen: reageer op 21 stellingen en
u krijgt een stemadvies op maat. Of bekijk campagnefilmpjes en de verkiezingsprogramma’s van alle Zeister
politieke partijen. Zo kunt u ontdekken welke partij het
beste bij u past.
Meer informatie via www.zeist.nl/kiesuwpartij

Vanaf april komen er op vijf locaties in Zeist elektrische
transportbakfietsen te staan. Drie zijn er al bekend:
Kringloop Zeist en Jumbo-vestigingen aan de Korte
Steijnlaan en aan de Laan van Vollenhove. U kunt deze
e-bakfietsen tegen een kleine vergoeding gebruiken en
dit regelen via een app op uw smartphone. Initiatiefnemers zijn bewoners, ondernemers en de gemeente
Zeist. Zij willen hiermee bijdragen aan de vermindering
van autoverkeer in Zeist voor bijvoorbeeld het
vervoeren van boodschappen, of meubels van de
kringloop. En hoe minder het autoverkeer, hoe minder
de CO2-uitstoot en hoe schoner de lucht. Jumbo
financiert twee bakfietsen, voor de overige drie worden
nog financiers gezocht. www.deelbakfietszeist.nl.

Meld u aan voor de Nieuwsbrief!
Wilt u ook op de hoogte blijven van alles wat er
in Zeist gebeurt op het gebied van duurzaamheid?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Samen Duurzaam
via www.zeist.nl/nieuwsbrieven.

Zeist vervangt oude
verlichtingspalen
Zeist heeft de afgelopen twee jaar extra geld
vrijgemaakt om de meest oude openbare verlichtingspalen te vervangen door led-armaturen. Zo zijn meer
dan 1000 lagedruknatriumlampen vervangen door
led-lampen. Daarmee is zo’n 10% van de totale
openbare verlichting van led voorzien.
De keuze voor de leverancier die de lampen levert werd
mede bepaald door de inwoners van Zeist. Zij kozen
voor een warme lichtkleur. Ruim 250 exemplaren van
deze lampen zijn al geleverd. De komende jaren gaat
Zeist door met het vervangen van oude verlichtingspalen door deze nieuwe led-verlichting.

Samen Duurzaam is een kwartaaluitgave van de gemeente Zeist over inwoners,
bedrijven en organisaties die meewerken aan de verduurzaming van Zeist.
Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl. Zie ook: Mijn Groene Huis
(www.mijngroenehuis.nu) en Samen Duurzaam Zeist (www.samenduurzaamzeist.nl).
Vormgeving: effectgroep, Driebergen
Samenstelling en redactie: Joke van der Leij, Tekstjuweel, Zeist

