Activiteiten sheet
Activiteit

Samen energie besparen in de straat

Complexiteit
Minimaal aantal in organisatie

1 persoon

Voorbereidingstijd

0 weken (Procestijd: enkele maanden)

Seizoen

Gehele jaar

Het doel
Energie besparen is geld en milieu besparen. Niet
iedereen weet waar te beginnen. Als buurt kun je
krachten bundelen. Gezamenlijk maatregelen inkopen
is voordeliger én gezelliger. Zo wordt je huis op een
simpele manier energiezuinig én comfortabel.

Wordt straatambassadeur
Een straatproject is een proces dat enkele maanden
duurt. Jouw rol is die van straatambassadeur. Je bent
de spin in het web, waarbij je contact onderhoudt met
de bewoners uit de straat en de aannemer die het
gaat uitvoeren.

Met een groepje een training over energie en
organisatie van je project

In Amersfoort hebben we al veel
ervaring met gezamenlijke
straatprojecten. Er is al veel werk
verzet, waardoor we het wiel niet
meer hoeven uit te vinden. Je kunt
daar als straatambassadeur gebruik
van maken. Alle faciliteiten die er
zijn, zijn ondergebracht in 033-Energie, een
samenwerking van de gemeente Amersfoort en een
aantal bedrijven. Kijk ook eens op hun website:
www.033energie.nl/projecten/straatambassadeur Je
kunt je daar opgeven als straatambassadeur. Je kunt
natuurlijk ook met andere bedrijven aan de slag.

Op cursus
Als straatambassadeur kun je op cursus, die enkele
keren per jaar plaats vindt. Het is niet noodzakelijk,
maar in Amersfoort is de mogelijkheid er gewoon,
handig om gebruik van te maken. In twee avonden
krijg je kennis en vaardigheden aangereikt waarmee je
aan de slag kunt. De focus ligt op twee issues:
1. Basiskennis energie in woningen
2. Hoe mobiliseer ik mijn buurt.

beter een goeie buur dan een verre vriend

Cursus-materiaal
Als straatambassadeur wordt je vaker uitgenodigd op
thema-avonden. Je leert dan over nieuwe
mogelijkheden (technieken, subsidies) en leert ook
van de ervaringen van andere ambassadeurs

Nodig de straat uit
Prik een datum: Leg je agenda eens naast een expert
van 033-Energie en prik een datum. Nodig vervolgens
je hele straat eens uit, bijvoorbeeld met het voorbeeld
briefje.
www.degoeieburen.nl
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Beste buren, straatgenoten,

Tijdens de energieborrel

Wij wonen in huizen van de jaren 30. Die zijn slecht geïsoleerd.
De tarieven voor energie stijgen en ook onze energierekening.

Maak een overzicht: Maak eens een overzicht te van
het energiegebruik in de straat, zoals op
onderstaande flipover is gedaan. Daaruit blijkt dat
bewoners erg verschillen in hun energiegebruik. Het
biedt openingen voor een leuke discussie.

Ik sprak met een paar buren, en merkte dat er meer wat aan
willen doen. Laten we onze krachten bundelen. Samen
besparen op energiekosten, en ook op isolatiekosten
(kwantumkorting!). Samen maken we het goedkoper en
gemakkelijker.
Om te kijken of meedoen iets voor jou is, nodig ik je uit voor
een energieborrel. Er is ook een deskundige, die mogelijke
technische vragen kan beantwoorden.
Datum en tijd: 13 september 20:00 uur.
Plaats: Zonstraat 44.
Om te weten hoeveel koffie ik moet zetten en om me een
beetje voor te bereiden, hoor ik graag of je komt. Wil je
hiervoor onderstaande briefje invullen en door de bus doen?
Jaap de Zwart
------------------------------------------------------------------------------Naam: __________________________________________
Adres: __________________________________________
Energielabel A/B/C/D/E/F/G (indien onbekend geen probleem)
Soort huis hoekwoning/ tussenwoning *)
Aantal bewoners: _______ *)
Gasverbruik: __________ m3 per jaar *)
Elektriciteit

__________ kWh per jaar *)

Heeft je huis: Platdakisolatie/ schuindakisolatie/ vloerisolatie/
spouwmuurisolatie/ dubbel glas (omcirkelen) *)
*) Ik zal deze gegevens anoniem in een overzichtje zetten

Je kunt in plaats van het aanmeld-strookje je buren
ook vragen om hun energierekening mee te nemen.
De agenda van de avond: Probeer een leuke mix te
vinden tussen ontspanning en serieus. Als initiator/
gastheer/ gastvrouw neem je zelf de leiding van de
avond. De expert mag zich als gast voorstellen.
Zijn/haar rol is vooral om technische vragen
beantwoorden.

beter een goeie buur dan een verre vriend

Inventariseer de interesse. Veel mensen zullen wel
wat voelen voor het isoleren van de buitengevels.
Mogelijk zijn er meer interesses: Zonnepanelen,
dubbel glas, vloer-isolatie, dakisolatie. Bespreek met
elkaar welke onderdelen gezamenlijk worden
aangepakt. Bespreek met de expert van 033-Energie
hoe deze interesses te vertalen naar de volgende stap
in het straatproject.

Offertes
De ervaring is dat vanuit de bedrijven van 033-Energie
concurrerende offertes worden afgeleverd, met een
gestaffelde kwantumkorting. Om je hiervan te
vergewissen, is het mogelijk om bij andere bedrijven
een vergelijkende offerte op te vragen. Bedenk wel
dat het ook jou veel tijd kost om een leverancier de
gelegenheid te bieden om een goede offerte op maat
te maken.
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