
Omdat iedereen wel 
wat licht in z’n leven 

kan gebruiken

waterbesparende douchekop en 
led-verlichting. In dit tasje vindt u een 
kleine ‘maatregel’ waarmee u direct 
kunt beginnen: een led-lampje. Tegen-
woordig is deze verlichting in allerlei 
tinten te krijgen tegen een goede prijs. 

Voor wie?
Hebt u belangstelling? Dan kunt u 
gratis energiebesparende maatregelen 
aanvragen. Die kunt u zelf installeren. 
Lukt het niet om deze maatregelen 
zelf aan te brengen? Dan helpen we u 
graag. Er is ruim 700.000 euro beschik-
baar. Dat is bedoeld voor ongeveer 
8000 Hengelose huishoudens. Het 
subsidiegeld is in eerste plaats beschik-
baar voor woningeigenaren. Belang-
stellenden kunnen een aanvraag doen 
op www.hengelo.nl/energiebesparen. 
Welbions is ook bezig om subsidiegeld 
aan te vragen voor de huurhuizen. Daar 
wordt later meer over bekend.

Het virus betekent voor u bijna zeker 
meer thuis zitten, familie en vrienden 
minder zien, misschien afzien van de 
vakantie, mogelijk zelfs minder werk 
en inkomsten. Maar, misschien is dit 
dé tijd om bezig te gaan in huis; op 
te ruimen, de tuin op orde te maken, 
een kleine verbouwing te starten, of 
zelfs isoleren? Dat klinkt misschien 
gek als het zomers warm is, maar 
straks in het najaar hebt u er veel 
voordeel bij. Voor mensen die hun tijd 
in huis nuttig willen besteden, heeft 
de gemeente Hengelo een actie. 

Wat?
Bij veel huizen is het vaak vrij eenvou-
dig om energie en geld te besparen. 
Kleine maatregelen bieden al snel 
voordelen, zoals een tochtstrip bij kie-
rende deuren en ramen, een brieven-
busborstel bij tocht uit de brievenbus, 
radiatorfolie achter een radiator, een 

Led op elkaar!

Aan de slag in huis

Wie had dat nu kunnen denken? Dat we dit jaar te maken 
zouden krijgen met een wereldwijde virusuitbraak. In deze 
tijd, waarin alles anders is, heb je daarom soms een lichtje 
nodig. Een lichtje in de duisternis, een lichtje dat een hart 
onder de riem steekt of een lichtje dat u op nieuwe posi-
tieve ideeën brengt. Daarom vindt u dit energiezuinige led-
lampje aan uw voordeur. Want we zeggen: ‘Led op elkaar en 
gebruik uw energie voor goede dingen.’ 



Terugblik
Weet u het nog? Eind januari organi-
seerden Welbions en de gemeente 
Hengelo een informatieavond rond 
het thema aardgasvrij. Ongeveer 250 
aanwezigen kregen informatie over 
energiebesparende maatregelen, 
zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
dakisolatie, maar ook informatie over 
een eventuele aansluiting op Warm-
tenet of het aanschaffen van een 
hybride warmtepomp. Tijdens de 
avond kon u uw woning vergelijken 
met 17 zogenoemde voorbeeldwonin-
gen. Op deze manier kon u een beeld 
vormen van de energiemaatregelen 
die in uw eigen woning mogelijk zijn. 
Tijdens de jaarvergadering op 9 maart 
van Bewoners Overleg Nijverheid 
(BON) werden daarnaast zo’n 100 
aanwezige huurders bijgepraat over 
energiebesparing en de weg naar een 
aardgasvrije buurt. 

Vooruitblik
Ondertussen werken gemeente en 
Welbions door om een keuze te 
maken voor het beste alternatief voor 
aardgas in de Nijverheid. Dit doen we 
samen met een groep bewoners uit 

’t Genseler en de Nijverheid. Begin 
maart spraken we hierover met de 
Hengelose politiek. Een aantal buurt-
bewoners was hierbij aanwezig. We 
spraken af dat we de gemeenteraad 
rond de zomer een technische alter-
natief voor aardgas willen voorleggen, 
zodat de raad een besluit kan nemen. 
Omdat we op dit moment geen 
bijeenkomsten kunnen organiseren, 
loopt dit besluit naar verwachting en-
kele maanden vertraging op. Zodra er 
meer bekend is, hoort u dit van ons.

Zo houden we contact
We vinden het belangrijk om u te 
blijven informeren over de moge-
lijkheden om uw energiegebruik en 
uw energierekening te verlagen. We 
willen graag (digitale) vervolggesprek-
ken organiseren met kleine groepen 
bewoners die dezelfde soort woning 
hebben. Als u op de informatieavond 
in januari aanwezig was en uw gege-
vens hebt achtergelaten, hoort u 
hier binnenkort meer over van ons. 
Was u niet aanwezig, maar hebt u 
wel belangstelling? Meld u dan aan 
voor deze vervolggesprekken via 
duurzaam@hengelo.nl. Vermeld 
hierbij ook op welk adres u woont.

Nijverheid aardgasvrij; hoe staat het ermee?



Van veraf is haar knusse witte rij-
tjeshuis aan de Magdalenalaan al te 
herkennen door de grote container en 
de zak zand voor de deur. Hier wordt 
verbouwd. De vloer ligt open en de 
plafonds zijn eruit gesloopt. ‘Ik wil het 
graag zo duurzaam mogelijk maken’, 
vertelt de nieuwe eigenaresse Helma 
Vaneker (57 jaar). 'En daar gaat flink 
wat werk inzitten.'

Toen ik deze oude arbeiderswoning uit 
1932 begin mei op naam kreeg, dacht 
ik dat hij energielabel C had. Dat viel in 
de praktijk nogal tegen. De aannemer 
die inventariseerde wat hij moest doen, 
was heel kritisch. Er zit bijvoorbeeld wel 
dubbel glas in, maar geen HR++. Dat 
maakt nogal verschil.

Valt tegen
De aannemer heeft me echt over 
moeten halen om de vloer te isoleren. 
De kruipruimte is heel ondiep, maar 
het is hem toch gelukt om steenwol en 
folie onder de vloer te bevestigen. De 
bijkeuken en de keuken hebben nog 
geen spouwmuur. 

Ook dat pakt de aannemer aan met 
isolatiemateriaal van 7 cm dik. En daarna 
zijn de dakkapellen boven aan de beurt. 
Gelukkig heb ik een aannemer met veel 
kennis die echt interesse heeft in iso-
leren. Ik heb veel bijgeleerd van hem. 
Maar, het is arbeidsintensief. Mensen die 
ook bezig willen gaan met hun huis zou 
ik willen zeggen: Ben ervan bewust dat 
je behoorlijk wat geld kwijt bent aan het 
isoleren van zo’n oud huis. Label C klinkt 
op papier best goed, maar valt tegen in 
de praktijk.

Zuinig
Ik weet dat mijn huis maar een heel 
klein onderdeeltje is van het grote 
geheel, maar toch vind ik het belangrijk 
om zo goed mogelijk om te gaan met 
energie en zo weinig mogelijk CO2 uit te 
stoten. We moeten zuinig omspringen 
met de aarde. De voorspellingen zijn niet 
goed; temperatuurstijging, verdroging en 
stijging van de zeespiegel. Ik doe dus wat 
ik kan. Ik weet alleen nog niet hoe ik op 
den duur van het aardgas af zou willen 
gaan. Warmtepomp? Zonnepanelen? 
Daar moet ik me nog in verdiepen.

Aan de Magdalenalaan 

Hier wordt serieus geïsoleerd
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Meer informatie over dit project: www.hengeloaardgasvrij.nl, 
duurzaam@hengelo.nl of  klantenservice@welbions.nl 
14 074 (gemeente hengelo) of  (074) 246 83 00 (Welbions)
www.hengelo.nl/energiebesparen

Tips om energie te besparen
Er zijn genoeg maatregelen om op eenvoudige wijze energie te besparen en 
om het comfort in huis te verbeteren. 
• Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en  
 kieren. Dat is op te lossen met tochtstrips of tochtband, maar ook met een  
 brievenbusborstel of een tochtborstel onder de deur. Let op: Als de naden  
 en kieren dicht zijn, moet u goed ventileren met roosters, klepraampjes of  
 ventilatiesystemen. Hiermee hebt u ook meer controle over frisse lucht in  
 huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen. Ook handig als  
 het erg warm is. 
• Gloei- of halogeenlampen kunt u eenvoudig vervangen door een led-lamp.  
 Zelfs als de oude nog niet kapot zijn, is het energiezuiniger om uw lampen
  in één keer te vervangen. Wilt u kleiner beginnen? Start dan met de 
 lampen die het meeste aan staan.
• Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die  
 niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte  
 via de buitenmuur. Het is nog beter om de buitenmuur te (laten) isoleren. 
• Door uw gewone douchekop te vervangen door een waterbesparende  
 douchekop bespaart u warm water en dus energie, terwijl u niet korter  
 doucht. Dat laatste heeft natuurlijk extra effect. 
 Kijk op www.hengelo.nl/energiebesparen om bovenstaande maatregelen  
 gratis aan te vragen.

Van de bewonerscommissie
Bewonersoverleg de Nijverheid (BON) beveelt isoleren warm aan: ‘De beste tips om 
te isoleren: pak tocht aan, neem isolatieglas van recente datum en isoleer je dak 
met deskundig advies.’


