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Uitnodiging wijkavond over het verduurzamen van uw woning

Geachte bewoner van de Watergrassenbuurt,
Wist u dat veel woningeigenaren honderden euro’s per jaar besparen en comfortabeler wonen door te
verduurzamen? Steeds vaker is zelfs (aard)gasloos wonen een zeer aantrekkelijke optie. De
gemeente Gouda wil duurzaam wonen voor u gemakkelijk maken. Daarom wordt een tijdelijk en
voordelig energieadvies aangeboden. Zo maken we Gouda samen duurzaam!
Wat houdt de campagne ‘Maak Gouda Duurzaam’ precies in?
Duurzaam wonen betekent beter wonen: beter voor uw portemonnee, beter voor het milieu, en beter
voor uw woongenot. Om succesvol te verduurzamen is het handig te weten wat er zoal mogelijk is in
uw woning. De gemeente Gouda is de campagne ‘Maak Gouda Duurzaam’ gestart en werkt hierbij in
uw buurt samen met de Energie Coöperatie Gouda en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck.
Tijdens deze campagne kunt u voordelig een energieadvies krijgen. Het advies wordt gegeven door
het energieadviesbureau Susteen dat hierin al jarenlange ervaring heeft. De gemeente betaalt hier
aan mee. Een energieadvies krijgt u nu voor 110 euro in plaats van de normale prijs van 150 euro. De
eerste 50 aanmelders kunnen daarnaast nog eens 50 euro extra terugvragen bij de gemeente Gouda.
U betaalt uiteindelijk slechts 60 euro!
Informatieavond op 21 november in de Prinsenhof
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond op 21 november in De Prinsenhof (voorheen de
Riethoek), Anna van Meertenstraat 10, aanvang 19:30 uur. De avond wordt geopend door
duurzaamheidswethouder Niezen. Tijdens de avond krijgt u informatie over de mogelijkheden om mee
te doen en krijgt u voorlichting over verschillende duurzaamheidsmaatregelen. U kunt zich gelijk
inschrijven voor een maatwerkadvies van Susteen, dat perfect wordt afgestemd op uw woning én
woonwensen. Zo weet u welke maatregelen bij uw woning passen en wat het effect hiervan is.
Meer informatie kunt u vinden op www.susteen.nl/gouda.
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Energieadvies op maat
Als u besluit om mee te doen, dan komt een adviseur van Susteen langs om in ongeveer 60 à 90
minuten uw huis te inspecteren en uw woonwensen met u te bespreken. Naar aanleiding van dit
bezoek ontvangt u een persoonlijk woningverbeterplan: een advies waarin u leest hoe u uw huis
duurzamer en indien mogelijk ook gasloos maakt. Gasloos wonen kan bijvoorbeeld met behulp van
een warmtepomp, een zonneboiler en vloerverwarming. Ook kunt u zich in uw woningverbeterplan
naar wens laten informeren over thema’s zoals duurzaamheidsfinanciering, energieneutraal wonen,
de unieke bespaargarantie van Susteen of subsidies. Er is momenteel bijvoorbeeld een aantrekkelijke
subsidie op warmtepompen en zonneboilers beschikbaar. Als u wilt kunt u met de bijgeleverde
vrijblijvende offertes direct aan de slag. De keuze is uiteraard aan u.
Samen maken we de Steinen- en Watergrassenbuurt duurzaam. Doet u ook mee?
Wilt u ook meer uit uw woning halen? U kunt zich op drie manieren aanmelden: Via het
antwoordformulier bij deze brief, via het online inschrijfformulier op www.susteen.nl/Gouda, of door te
bellen naar 088-3334424.
Let op! Het loont om er extra snel bij te zijn, want de eerste 50 aanmelders uit de Steinen- en
Watergrassenbuurt maken aanspraak op 50 euro extra korting.
De informatieavond is op dinsdag 21 november in de Prinsenhof (voorheen Riethoek), Anna van
Meertenstraat 10, nabij de Calslaan en sporthal de Mammoet.
Inloop vanaf 19.00 uur en start bijeenkomst 19.30 uur.
Eerst meer weten over deze campagne?
Kijk dan op www.susteen.nl/Gouda of bel: 088-3334424.
Graag tot ziens op 21 november!

Met vriendelijke groet,

H. (Hilde) Niezen
wethouder duurzaamheid
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