
Informatie avond Energietransitie 24/8
Van denken naar DOEN 

Agenda

• Opening Ron Poppen

• Heiloo Energie Jan Stamhuis
Vragen Waar en hoe woon je?

• Buurtinitiatief Oosterzij Ron Poppen

• DLE Energy Imme Bertens

• Vragen n.a.v presentatie DLE

• Hoe verder Ron Poppen

Sluiting



Heiloo Energie Jan Stamhuis

Wat doet Vereniging Heiloo Energie?
Informatie verstrekken via:

• Winkelpunt in ‘t Loo Bibliotheek Nieuwsbrieven

• Projecten

• Zonnepanelen op geluidsscherm A9

• Opslag, buurtbatterij

• “Eigen Energie”

Er zijn 14 Energiecoaches die, ook voor dit project, beschikbaar gesteld kunnen worden

• Gesprekspartner van de gemeente

• Ondersteuning buurtinitiatief Oosterzij



• Vragen Waar en hoe woon je?



Buurtinitiatief Oosterzij Ron Poppen

Sinds januari 2021 na informatie sessie klankbordgroep gevormd bestaande uit:

Marco Bakker

Jan Morsch

Mick van Mourik

Rob Heimering

Ron Poppen

Allen woonachtig in wijk Ypestein buurten Oosterzij, Oud-Zuid



Buurtinitiatief Oosterzij Ron Poppen

Doel:

• Overstap Aardgas naar All Electric in buurt Oosterzij / Wijk Ypestein

Uitgangspunten:

• Iedereen moet mee kunnen doen

• Huidige energielasten blijven gelijk na overstap warmtepomp

Er is niet een “One size fits All” oplossing

Om bovenstaande te kunnen onderzoeken is Direct Lage Energie, DLE, gevraagd ons hierbij te 
faciliteren.

Gezocht: PILOT / PROEF woningen



DLE Energy Imme Bertens



Vragen n.a.v. presentatie DLE



Vragen hoe verder?



Wat verwacht Heiloo Energie van jou terug als je besluit om de adviezen van DLE op te 
volgen? 

Als je besluit tot uitvoering van de SmartTwin (en een deel van) de adviezen van DLE, al of 
niet via DLE, zou Heiloo Energie het zeer op prijs stellen als je de ervaringen deelt. 

• het beschikbaar stellen van de resultaten van het DLE onderzoek (anoniem) aan Heiloo
Energie als voorbeeld voor voorlichting aan andere inwoners. 

• het laten bezoeken van je woning door andere geïnteresseerden in jouw genomen         
maatregelen, wellicht een interview voor een nieuwsbrief of de lokale krant. 



Hoe nu verder?
• Heiloo Energie betaald voor een aantal woningen de SmartTwin.

Mocht blijken verdere besparingsmaatregelen genomen moeten worden dan kan een 
energiecoach van Heiloo Energie ingeschakeld worden hoe en in welke volgorde e.e.a. is 
uit te voeren

• Ik stel voor v.a. week 35 (30/8 – 15/9 2021) dat er naar mij gemaild wordt zodat

we met deze kandidaten verder kunnen om concrete afspraken met DLE te kunnen 

maken.
Na die periode ontvangen de aanmelders een link voor de definitieve aanmelding bij DLE.
Zij maken dan de concrete afspraak voor een bezoek aan huis.



Dank voor jullie tijd en aandacht

Rob; Jan; Marco; Mick en Ron


