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In deze nieuwsbrief:
Update: Beverwaard Bespaart

Over Beverwaard Bespaart

Hoe staat het er nu voor met initiatief
Beverwaard Bespaart?

Beverwaard Bespaart is een initiatief van
actieve bewoners uit Beverwaard en gemeente.

Wijkactie zonnepanelen

Samen gaan we aan de slag om alle bewoners uit
de wijk te helpen energie te besparen en helpen
grip te krijgen op energiekosten.

Heb je interesse in een inkoopactie voor
zonnepanelen? Laat het weten!
Bespaartip: zuinig douchen

Dit doen we door informatie te delen op de
website en ondersteuning aan te bieden.

Tips over hoe je gemakkelijk veel geld kan
besparen.
Energietoeslag: vraag ‘m aan!

Contact & informatie

In bepaalde situaties kun je extra toeslag
krijgen. We leggen het uit.

Heb je vragen of ideeën? Stuur ons dan
een e-mail.
mail@beverwaardbespaart.nl

“Kijk op onze website
voor actueel nieuws,
bespaartips én voor een
gratis adviesgesprek”

Kijk op onze website voor actueel nieuws,
bespaartips én voor een gratis adviesgesprek.
www.beverwaardbespaart.nl

In samenwerking met:

Update: Beverwaard Bespaart
Begin mei van dit jaar startte initiatief Beverwaard
Bespaart met als ambitie om zoveel mogelijk bewoners te
helpen energie te besparen. Hoe staat het er nu voor?
Bij de start van het initiatief kreeg iedere Beverwaarder een
brief op de mat waarin werd uitgelegd wat initiatief
Beverwaard Bespaart was, dat er een website was
gelanceerd en dat bewoners een energiebespaarpakket
konden winnen.
De website is goed bezocht, er zijn inmiddels ruim 100
bewoners die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Van deze bewoners hebben er 75 een energiebespaarpakket
gewonnen vanuit de winactie.
Ongeveer 50 huishoudens hebben zich ingeschreven voor
een gratis adviesgesprek. De meeste woningen zijn inmiddels
ook al bezocht door de adviseurs. Zij hebben de bewoners
een bespaaradvies toegestuurd.
Ook is er een energiebespaarmarkt georganiseerd waarbij
bewoners op het winkelcentrum advies konden krijgen.
Kortom, er is volop activiteit rondom energiebesparing maar
er is ook nog genoeg te doen om iedereen te helpen grip te
houden op de energiekosten. Je gaat dus zeker nog van ons
horen!

Energiebespaarmarkt op het winkelcentrum

Oproep
Heb jij ideeën om in jouw straat/buurt samen aan de slag
te gaan met energie besparen?
Stuur dan een bericht naar: mail@beverwaardbespaart.nl

Bespaartip: zuinig douchen

“Elke dag 10
minuten douchen
kost ongeveer 260
euro per jaar.”

Wist je dat het verwarmen van water enorm veel
energie kost? En douchen één van de grootste
kostenposten
is
op
de
energierekening?
Beverwaard Bespaart geeft je tips om flink te
besparen!
Sta je gemiddeld 10 minuten per dag onder een warme
douche? Dan kost dit je – met een standaard douchekop –
ongeveer 260 euro per jaar. Per persoon! Dus, is lekker lang
douchen jouw guilty pleasure? Of heb je tieners die zelfs 2
keer per dag douchen? Dan kun je dus flink besparen!
Weten hoe je kunt besparen? Kijk dan snel op onze website

Wijkactie zonnepanelen
Zonnepanelen worden steeds populairder, óók in
Beverwaard. Lagen er in 2015 op nog maar 28 daken
zonnepanelen, inmiddels is dat aantal flink gegroeid en
liggen er al op meer dan 300 daken zonnepanelen in
Beverwaard.
Ook de interesse van huiseigenaren - die nog geen
zonnepanelen hebben - is groot. Ongeveer 80% van de
huiseigenaren die we spreken tijdens adviesgesprekken
geven aan graag zonnepanelen te willen laten installeren op
hun dak. De grootste drempels die huiseigenaren ervaren zijn
de kosten én het vinden van een goede installateur.

Figuur
Eén1joshosnesoljn
van de 300 daken met zonnepanelen

Vanuit Beverwaard Bespaart denken we er daarom over na
om een inkoopactie zonnepanelen te organiseren in de wijk.
Een projectteam van wijkbewoners en professionals gaan
dan een uitvraag doen bij bedrijven die zonnepanelen
installeren. Er wordt dan kritisch gekeken naar o.a. de prijs,
kwaliteit, garanties en service.
Doe jij ook mee aan een inkoopactie?
Een inkoopactie is pas interessant als er genoeg bewoners
zijn die meedoen. Daarom willen wij eerst peilen hoeveel
huiseigenaren uit Beverwaard interesse hebben in het
meedoen aan een inkoopactie voor de wijk.
Ben jij geïnteresseerd? Vul dan onderstaande formulier in
vóór 31 juli 2022.

“Ongeveer 80% van
de huiseigenaren
die we spreken
hebben interesse in
zonnepanelen.”

>>> Peiling: interesse inkoopactie zonnepanelen <<<

Energietoeslag: vraag ‘m aan!
Heb je een inkomen tot 140% van het sociaal minimum
inkomen? Dan kun je waarschijnlijk een energietoeslag
van 800 euro aanvragen!
Ontving je in 2022 een bijstandsuitkering van gemeente
Rotterdam? Dan wordt de energietoeslag automatisch op je
rekening gestort en hoef je verder niets te doen. Had je in
2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimum
inkomen dan moet je een aanvraag doen om de
energietoeslag te krijgen.
Vraag ook de energietoeslag aan

Ga voor meer informatie én het aanvragen van de
energietoeslag naar onderstaande website:



Energietoeslag: vraag 'm aan!

Ook de volgende nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in op onze website

