Factsheet project Minder op de meter
Wat is project Minder op de meter?
Project Minder op de meter helpt eigenaren van koopwoningen bij
energiebesparende maatregelen in huis, en kan hen begeleiden bij de overstap naar
een duurzame energievoorziening. Duurzame energiecoöperatie Vrijstad Energie
voert dit project uit in opdracht van de Gemeente Culemborg.
Als je meedoet aan project Minder op de meter krijg je advies op maat. De
mogelijkheden en kosten voor jouw woning worden in kaart gebracht. Bij dit project
kiezen we voor een straatgerichte aanpak. Want als je samen optrekt met de buren is
het makkelijker én leuker om je energierekening zo laag mogelijk te houden.
Deelname is vrijblijvend, je beslist zelf óf, en zo ja, welke energiebesparende
maatregelen je neemt.
Waarom is dit project nodig?
Culemborg wil in 2040 energieneutraal en aardgasvrij zijn. Inwoners met een
koopwoning moeten zelf hun woning aanpassen voor de overstap naar een
duurzame energievoorziening. Dit kost geld, maar ook tijd voor uitzoekwerk.
Het is voordeliger en makkelijker om samen met straat- of buurgenoten
energiebesparende maatregelen door te voeren. Daarvoor is het belangrijk dat het
om dezelfde soort woningen gaat. Project Minder op de meter kijkt daarom per
straat (of een paar straten in dezelfde buurt) welke typen woningen daar staan en
wat de beste maatregelen zijn voor de verschillende soorten woningen. Met name
woningen die zijn gebouwd vóór 1990, hebben (vaak ingrijpende) aanpassingen
nodig om zuiniger of energieneutraal te worden.
Waarom is de overstap naar duurzame energie nodig?
De winning en het gebruik van aardgas veroorzaken problemen zoals aardbevingen
in Groningen en de uitstoot van CO2, wat leidt tot opwarming van de aarde. Om te
voorkomen dat de aarde verder opwarmt is een energietransitie nodig, waarbij we
gebruik gaan maken van hernieuwbare, duurzame energiebronnen (in plaats van
fossiele brandstoffen zoals aardgas, die bijdragen aan klimaatverandering).
Waarom meedoen aan project Minder op de meter?
1. Tijdens een bewonersbijeenkomst voor jouw straat kun je kennismaken met
straatgenoten én hoor je wat Minder op de meter voor jou kan doen.
2. Heb je daarna interesse om mee te doen met Minder op de meter? Dan kun je
tijdens een vegetarische barbecue kennismaken met andere deelnemers en
geïnteresseerden. Jullie delen je ervaringen met energiebesparing en we
inventariseren jullie wensen.
3. Daarna voert elke woningeigenaar een gesprek met de projectleider en een
energiecoach van Minder op de meter, voor een algemene scan van je huis.
4. Na deze gesprekken bepaalt project Minder op de meter voor welke soorten
huizen we een gedetailleerd advies gaan maken. Voor elke straat kiezen we
bijvoorbeeld een tussenwoning, een hoekwoning en een huis met aan- of

opbouw, vergelijkbaar met andere huizen in de straat. Zo dekken we zoveel
mogelijk soorten huizen af.
5. Vervolgens maakt project Minder op de meter een stappenplan voor jouw straat,
met daarin de volgende onderdelen:
• Quick wins: maatregelen die je snel, makkelijk en goedkoop kunt uitvoeren
• Maatwerkadviezen voor drie woningtypen per straat
• Een overzicht van financieringsmogelijkheden en (collectieve) subsidiekansen.
Vaak kun je met de straat een gezamenlijke subsidie aanvragen, waarop je als
huiseigenaar alleen geen kans maakt
• Een overzicht welke maatregelen het meeste rendement en/of comfort voor
de verschillende woningtypen opleveren, zodat je een onderbouwde keus
kunt maken
• Een uitvoeringsplan met offertes en leveranciers. We proberen een reële lijst
van betrouwbare leveranciers te maken, maar vanwege drukte zullen niet alle
leveranciers meteen beschikbaar zijn
Belangrijk om te weten:
• Deelname aan het project is vrijblijvend en gratis. De Gemeente Culemborg
betaalt het project.
• Na stap 5 (de oplevering van het stappenplan voor jouw straat) beslis je zelf of
je verdergaat met de uitvoering. Dit is niet verplicht.
• Je energierekening gaat omlaag en het comfort in je huis verbetert als je
maatregelen doorvoert.
• Je wordt ontzorgd, want Minder op de meter doet het uitzoekwerk. Je krijgt
betrouwbaar advies en een uitvoeringsplan met leveranciers waarvoor we
garant staan.
• Je leert je buren beter kennen en je kunt samen voordeel behalen.
Wat is de planning van Minder op de meter?
Wanneer?
juli-augustus
september
september - oktober

oktober - november
december – februari

Wat?
bewonersbijeenkomsten per straat
barbecue met de straat
gesprekken met energiecoaches van Vrijstad
Energie
adviseurs Energieloket maken maatwerkadviezen
voor 3 woningtypen in de straat.
oplevering stappenplannen per straat

Contact
Heb je vragen? Stel ze aan de projectleiders van Minder op de meter:
• Judith van Loon (06 38750095)
• Andrea Zierleyn (06 57708160)

E-mail: minderopdemeter@vrijstadenergie.nl
Website: www.vrijstadenergie.nl/minderopdemeter/
Daarnaast heeft elke straat een bewoner die ambassadeur is van Minder op de meter.
Tijdens de bewonersbijeenkomst hoor je wie dit is en hoe je hem/haar kunt bereiken
voor vragen.

