WEESP KRIJGT NIEUWE ENERGIE
Zelf uw huis verduurzamen hoeft niet moeilijk te zijn. Toch komt het er vaak niet van. Maar als
u het samen met anderen doet, is het leuker en gemakkelijk. U hoeft niet zelf het wiel uit te
vinden. U en uw buurtbewoners hebben vaak dezelfde soort woning. Hebben uw buren al veel
gedaan? Vraag ze om tips! Heeft u zelf al veel ervaring met energiebesparing? Vertel dan uw
buurtbewoners over de mogelijkheden en inspireer ze!

Een gratis warmtescan

Zonder dat u het doorheeft, kan uw huis warmte
verliezen. Dat is zonde. Als u een warmtescan
laat maken door Weesp Duurzaam, ziet u precies
waar warmte wegvloeit. En wat u daaraan kunt
doen. Maak meteen een afspraak op www.
weespduurzaam.nl/warmtescan. De eerste 100
scans zijn gratis!

Klimaatburgermeester
Talitha Laane zet zich al lange tijd in voor een
duurzamer Weesp. Ze is onlangs uitgeroepen
tot eerste Klimaatburgemeester van Weesp. Ze
laat zien hoe Weespers de stad samen kunnen
verduurzamen. “Samen zet je meer stappen dan
in je eentje. Je hebt meer opties en je voelt je
meer verbonden met je buurt.”

Winactie

In het WeesperNieuws van deze week vindt
u een kleurplaat. Kleur hem in, hang hem als
poster voor uw raam, maak hiervan een foto en
mail deze vóór 10 februari naar energie@weesp.
nl. Zo verspreiden we samen de boodschap!
De 10 mooiste en leukste inzendingen winnen
allemaal een mandje Weesper producten, een
strippenkaart voor ijsjes én een bioscoopbon
voor de kinderen.

Informatieavond warmtepompen
Overweegt u in de toekomst een warmtepomp
en weet u daar nog te weinig van? Meld u
dan aan voor de gratis informatieavond over
warmtepompen op 25 januari van 20.00 tot
21.30 uur in Weesp. Graag voor 20 januari
aanmelden door een mail te sturen aan info@
weespduurzaam.nl onder vermelding van
‘infoavond warmtepompen’. Meer informatie
leest u op www.weespduurzaam.nl

5 TIPS
Sakina Raouji doet mee!

1 | Start u binnenkort een duurzaam energieproject? Voor organisaties en

bewonersgroepen is een nieuwe subsidie beschikbaar. Informatie hierover leest u op
www.weesp.nl/subsidieduurzaam

2 |

Samen met de straat of buurt energie besparen? Doe mee met een van de
inkoopcollectieven. Ga naar www.weespduurzaam.nl voor meer informatie

3 | Weet u veel over energie besparen? Deel uw ervaringen en organiseer een Energy
Party! Hoe? Kijk op www.energyparty.nl

4 | Nodig samen met uw buren een gratis energiecoach van Weesp Duurzaam uit.
“Alleen met z’n allen kunnen we toeleven naar een milieuvriendelijke en energiezuinige
wereld. Als buurtgenoten moeten we er voor elkaar zijn en elkaar helpen waar het
nodig is. Dat vind ik echt heel belangrijk.”
Lees het hele interview met Sakina Raouji op www.weesp.nl/energie

Dan weet u precies hoe u het beste energie kan besparen. Maak een afspraak op www.
weespduurzaam.nl/onze-energiecoaches

5 | Wilt u uw woning verduurzamen? Vanaf 1 januari 2022 kunt u terecht bij het Regionaal
Energieloket voor onafhankelijke informatie over energie besparen en duurzaam wonen.
Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/amsterdam

Wilt u weten wat u nog meer kunt doen, scan de
QR-code of ga naar: www.weesp.nl/energie

