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Energie 

Extra compensatie hoge 

energiekosten
In oktober 2021 stegen de energietarieven flink. Om deze kostenstijging te compenseren voerde 

het kabinet in 2022 een aantal maatregelen in. In maart kwamen er nieuwe, extra maatregelen bij. 

Minder energiebelasting  

In 2022 betaal je minder energiebelasting. Dit geldt voor iedereen. Een huishouden met een gemiddeld 

energieverbruik bespaart hierdoor zo’n € 427,- per jaar. Hoeveel je precies bespaard hangt af van de 

grootte van je huishouden en hoe je met de energie omgaat.  

Nieuwe maatregelen maart 2022 
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 Vanaf 1 juli daalt de btw op stroom en gas van 21% naar 9%. Hiermee bespaart een huishouden

met een gemiddeld verbruik tot eind 2022 ongeveer € 140,- op de energierekening.

 De eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens op of net boven het sociaal minimum, die

eerder op €200,- was vastgesteld stijgt naar €800,-.

 De Rijksoverheid biedt € 150.000.000,- die bestemd was voor energiebesparende maatregelen

in 2026 nu al aan. Daarmee is er in 2022 in totaal € 300.000.000,- beschikbaar voor

energiebesparende maatregelen in slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met lage

inkomens. De gemeente bepaalt, in overleg met woningcorporaties, waar zij het bedrag voor

inzet.

Hoe ontvang je de compensatie? 

Je hoeft niets te doen. De energieleverancier verrekend de verminderde energiebelasting in het 

voorschotbedrag of bij de eindafrekening. 

Mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 800,- ontvangen het geld via 

de gemeente. Ontvang je een uitkering, dan krijg je het geld automatisch op je rekening. Zit je net iets 

daarboven? Neem dan contact op met de gemeente. 

(bron: pricewise.nl)  

Energie 

Subsidie voor private 

verhuurders
Sinds 1 april 2022 is er een nieuwe Subsidieregeling voor Verduurzaming en Onderhoud 

Huurwoningen. Deze staat open voor private verhuurders. 

Verduurzaming particuliere huursector hard nodig 

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming als we de 

klimaatdoelen willen halen. Maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van 

gereguleerde huurwoningen die op 1 juli 2021 in werking getreden was. Met de Subsidieregeling 
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Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) wil minister Hugo de Jonge private verhuurders 

met gereguleerde huurwoningen stimuleren te investeren in woningverduurzaming. Voor de SVOH geldt 

voor de jaren 2022-2025 een subsidiebudget van € 152 miljoen. Kijk hier voor meer informatie over 

voorwaarden en aanvraagprocedure. 

Groen & Biodiversiteit 

Webinar 'De smakelijke siertuin'
Woensdag 20 april organiseert Eetbaar Alphen een gratis webinar over bekende en minder 

bekende eetbare planten die je zelf kunt telen in de moes- of siertuin.  

Verrassend en gezond 

Verrassend veel 'sierplanten' zijn eetbaar. En van veel moestuingewassen bestaan vaak schitterende 

vari:eteiten. Kiezen voor een moestuin of siertuin is onnodig - het kan allebei; ook in een kleine tuin. 

Bijkomend voordeel: gezonde en superverse plantaardige voeding naast je achterdeur. 

Vertaling van een Frans boek 

Maartje van den Berg is al jaren betrokken bij De Tuinen van MergenMetz. Recent vertaalde zij het boek 

'De Eetbare Siertuin' uit het Frans. In dit webinar laat Maartje zien dat elke tuin door slimme keuzes 

eetbaar kan zijn. Zonder dat het direct een moestuin is, zonder veel werk en zonder dat de tuin uitgroeit 

tot een ‘voedselbos wildernis’. Naast algemene informatie behandelt Maartje een aantal specifieke 

planten en gaat zij in op enkele gezondheidsaspecten. 

Klik hier om meer te weten te komen en je in te schrijven. Deelname is gratis. 
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Energie 

Informatiekraam 7 mei, 9-17 uur
Zaterdag 7 mei staan de wijkambassadeurs weer van 9 tot 17 uur met hun informatiekraam op de 

hoek van Breestraat en Hogewoerd.  

Tips en advies 

Elke eerste zaterdag van de maand zijn we hier van 9 tot 17 uur te vinden. Om de twee uur wisselt het 

team, zodat er de hele dag wijkambassadeurs en soms ook energiecoaches uit de verschillende wijken 

vertegenwoordigd zijn. Wil je weten of en wanneer jouw wijkambassadeur er staat? Stuur ons dan een 

email.  

De hele dag door geven tips en advies, laten we voorbeelden van kleine energiebesparende producten of 

isolatiemateriaal zien en zijn er voor alle vragen die spelen. 

Wil je een energiecoach langs laten komen of een uitgebreid met je wijkambassadeur spreken? Kom dan 

langs, kijk op de gagoed website voor de contactgegevens of meld je voor een gesprek met de 

energiecoach aan.  
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Energie & Duurzaamheid 

Toekomst van het 

Energielandschap 25 april, 20 uur 

Op maandagavond 25 april, 20-22 uur, organiseert het Groene Ideecafé een bijeenkomst over de 

toekomst van het energielandschap in de Leidse Ommelanden. De energietransitie vraagt om het 

opwekken van zoveel mogelijk hernieuwbare energie in de eigen regio, doet daarmee een beroep 

op de open ruimte en zal het toekomstige beeld ervan mogelijk bepalen. Hoe maken we de 

afweging voor de gevolgen voor landschap en natuur in de Leidse Ommelanden? Gemeente 

Leiden, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en coöperatie Rijnland Energie delen hun visie op 

de noodzaak van de verdere ontwikkeling van duurzame energie, een verantwoorde inpassing en 

het vergroten van draagvlak hiervoor in de Leidse regio. 

Natuur-inclusigsdebat 

Met de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES) wordt gezocht naar mogelijkheden voor 

duurzame energie in de regio. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van 

duurzame energieprojecten op land voor een snelle energietransitie. Zij ontwikkelden onder meer 

een toolbox natuurinclusieve energietranstie, checklists voor natuurbelangen bij windenergie op land en 

bij grondgebonden zonneparken en de constructieve zonneladder.  

Lokale energie-coöperatie 

De coöperatie Rijnland Energie wil bewoners zeggenschap en eigenaarschap geven in lokale en 

regionale, duurzame energieopwekking. De aangesloten lokale coöperaties zetten zich samen in om het 

aandeel duurzaam opgewekte energie in Holland-Rijnland te vergroten en de opbrengsten ten goede te 

laten komen aan lokale gemeenschappen. Als eerste stap heeft Rijnland Energie twee molens langs de 

A4, bij Zoeterwoude-Dorp gekocht. Iedere inwoner van de regio Holland Rijnland, die “Watergeuzen”-

participaties koopt, kan via de lokale coöperatie meebeslissen over zon- en windprojecten in de buurt en 

de manier waarop de duurzame energie wordt opgewekt. 

Aanmelden 

Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage van bijvoorbeeld € 5,00 of € 10,00 wordt op prijs 

gesteld. Aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst in Scheltema is gewenst (via dit formulier vóór 25 

april 12:00 uur). Geïnteresseerden kunnen ook deelnemen via het Groene Ideecafé livestream 

kanaal (en/of later de opnamen terugzien). Kijk voor meer informatie en het volledige programma op de 

website van stichting Ideewinkel. 
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Energie 

Eerste energiecoaches voor 

huurders opgeleid! 

Een eerste groepje vrijwilligers heeft de opleiding om energiecoach voor huurders te worden 

afgerond. Binnenkort hopen we een tweede groep aan te kunnen melden voor de cursus. Doe je 

mee?  

Advies van buur tot buur 

Net als de wijkambassadeurs en de energiecoaches voor woningeigenaren komen de energiecoaches 

voor huurders bij voorkeur uit de wijk waar zij aan de slag gaan. Zij doen dit vrijwillig maar ontvangen voor 

hun enthousiaste inzet wel een vergoeding.  

Energiecoach Mazen Kara verteld: 

"Ik heb onlangs een cursus gevolgd om energiecoach voor huurders te worden van Hoom. Hoom biedt je 

tools om de communicatie met huurders te verbeteren, en heeft een grote community van coaches die 

bereid zijn om tips en advies uit te wisselen over hoe je allerlei uitdagingen kunt aanpakken om je huis 

energiezuinig te maken. Als energiecoach voor huurders help je een groot deel van je gemeenschap om 

snel en direct hun energieverbruik te verminderen door kleine en betaalbare maatregelen te nemen. Maar 

het belangrijkste is dat je anderen kunt inspireren: duurzaam zijn hoeft geen rib uit je lijf te kosten. In feite 

bespaart u op de lange termijn een hoop geld." 

We hebben nog veel meer energiecoaches voor huurders nodig! Op leidenvrijwilligerswerk.nl vind je meer 

informatie en een contactadres om je aan te melden. Of neem contact op met Anja Möltgen via 

leidennoord@gagoed.nl. 

 

 

GOED in de wijk 
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Er gebeurt veel in de stad, in deze rubriek lees je de berichten 

van de wijkambassadeurs, de energiecoaches of wijkbewoners 

uit heel Leiden! Heb je een tip of wil je zelf een kort artikel 

insturen over jouw wijk? Mail dan de redactie! 
 

 

 

Stevenshof 

Waterfestival 14 mei, 11-14 uur 

Tekst bold 

Eerste subtitel 

gewone tekst 

Tweede subtitel 

vervolg gewone tekst 

Derde subtigel 

vervolg gewone tekst 

 

Professoren- en Burgemeesterswijk 

Informatieavond 'Koelen' 17 mei, 20 

uur 

Het wordt steeds vaker echt heet in de zomer. Daarom is het slim om je huis te wapenen tegen de 

hitte. Hoe houd je je huis koel?  

Kennis in de buurt 
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Met de zomer op komst organiseert de werkgroep duurzaam Profburgwijk een bewonersavond over 

koelen. HTwee buurtgenoten vertellen hoe zij dit doen. Denk aan groene daken, bomen, zonwering, 

warmtepompen en airco’s. 

Meer informatie 

De avond is 17 mei 2022 om 20.00uur in ’t Trefpunt, Professorenpad 1. 

Aanmelden wordt op prijs gesteld.  

 

 

 

 

Groenoord-Noord en -Zuid 

Wijkgerichte aanpak 25 mei 
Duurzaam Bouwloket gaat de meest voorkomende types woningen in Groenoord-Noord en -Zuid 

onderzoeken. Vervolgens wordt er een stappenplan opgesteld zodat iedere bewoner kan zien hoe 

hij het beste zijn eigen woning kan verduurzamen. 

Woningen zijn geselecteerd 

Inmiddels is er voor elk woningtyp een woning geselecteerd waarvoor een energiescan uitgevoerd wordt 

en een rapport opgemaakt wordt. Kijk hier voor een voorbeeld. 

Informatiebijeenkomst 25 mei  

Binnenkort ontvangen alle bewoners van de wijk een uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst op 25 mei 

2022 met daarin locatie en tijdstip van de bijeenkomst.  

Meer informatie 

Wil je meer weten? Dat kan via Anja Möltgen, wijkambassadeur Leiden Noord: Leidennoord@gagoed.nl 

 

 

(0)71 GOED tips 
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(0)71 duurzame GOED tips 

Hoge energieprijzen en oorlog in Oekraïne: Ondanks compensatie door de rijksoverheid zijn de lasten 

voor velen nog steeds heel hoog. En er is een extra reden bij gekomen om zo veel mogelijk energie te 

besparen: een verschrikkelijke en onmenselijke oorlog midden in Europa. Laten we met z'n allen zoveel 

mogelijk energie besparen! 

Tips van de maand: 

"Elke dag douchen hoeft niet" 
Een douche nemen om wakker te worden. Net als koffie hoort het voor heel wat mensen bij het 

ochtendritueel. Maar elke dag douchen verbruikt niet alleen veel gas om water te verwarmen. Het 

beschadigt ook de natuurlijke beschermlaag van goede bacteriën op je huid. Die beschermt je tegen 

slechte bacteriën, virussen en de zon.  

Hoe vaak dan wel? 

Het lijkt veel mensen onhygiënisch om niet dagelijks te douchen, maar dermatologen raden aan om je 

hoogstens elke twee á drie dagen te douchen. Hoe vaak is onder meer afhankelijk van je fysieke aanleg 

en je levensstijl. Als je gesport hebt wil je natuurlijk wel weer fris zijn. 

Je gaat je dan natuurlijk wel dagelijks wassen, maar je hoeft niet minuten lang onder de douche. (Radar) 

Elk minuut korter (of minder) bespaart!  

Stel je doucht elke dag en je besluit vervolgens 1 minuut korter te douchen, dan bespaar je op jaarbasis 

3650 liter water. Ook bespaar je hiermee ongeveer 15m³ aan gas. Dat is op jaarbasis zo’n 15 euro 

besparen door 1 minuut korter te douchen. Moet je nagaan wat je kunt besparen als je niet dagelijks 

doucht! (Kijk ook op MeerBudget en MilieuCentraal) 

 

 

GOED NIEUWS 
 

 

Wat kost verwarmen met een warmtenet? 

Ben je met een aansluiting op het warmtenet duurder of juist goedkoper uit dan met een cv-ketel 

op aardgas? En waarom is warmte van een warmtenet niet gratis? 

Antwoord op veel vragen 

De meeste vragen rondom warmtenetten gaan over de kosten. Natuur&Milieu heeft een 'explainer' 

gemaakt waarin zij uitleggen hoe het precies zit. Lees hier meer en kijk naar het filmpje. 
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Afbeelding: Natuur&Milieu 

IPCC rapport  

4 april verscheen deel 3 uit van het zesde rapport. Daarin concluderen de wetenschappers dat de 

wereld slechts een kleine kans heeft om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden 

Celsius boven het pre-industriële niveau. En dat we ver achter lopen bij het doorvoeren van de 

veranderingen die nodig zijn om de wereldeconomie om te vormen tot een koolstofarme basis. 

Te veel fossiele brandstoffen 

Wereldwijd worden te veel nieuwe kolencentrales, gasinstallaties en andere infrastructuur voor fossiele 

brandstoffen gebouwd of de ouden in leven gehouden om binnen de koolstofbudgetten te blijven die nodig 

zijn om de 1.5C-doelstelling te halen.  Hoewel het IPCC de deur openhoudt voor technologieën zoals het 

afvangen en opslaan van koolstof, maakt het duidelijk dat de enige realistische scenario's om binnen de 

1,5°C te blijven inhouden dat het gebruik van steenkool moet worden uitgefaseerd. 

Alles moet veranderen 

Het IPCC heeft duidelijk gemaakt dat alles moet veranderen: energie, gebouwen, transport, voeding en 

industrie. Maar er is ook hoop: Overschrijding van 1,5 graden Celsius is nu "bijna onvermijdelijk", maar de 

overschrijding zou tijdelijk kunnen zijn en de temperaturen zouden tegen het einde van deze eeuw kunnen 

worden teruggebracht tot 1,5 graden Celsius als landen de uitstoot van broeikasgassen dit decennium 

drastisch willen verminderen. 

Lees hier meer.  

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt gezamenlijk uitgegeven door 

de GOED wijkambassadeurs. Heb je nieuws voor ons? 



11

 

Wil je dat we een specifiek onderwerp bespreken? 

Stuur dan een email naar de redactie! 
 

 

 

Copyright © 2022 Goed Energie, All rights reserved. 

Je ontvangt onze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt aangemeld. 

 

Ons emailadres is: 

Goed Energie 

Hansenstraat, 14 

Leiden, Nederland 2316BJ  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Sta je nog niet ingeschreven maar wil je onze nieuwsbrief regelmatig lezen?  

Schrijf je dan hier in.  

 

Geen emails meer van ons ontvangen? Klik dan hier: 

unsubscribe from this list. 

 

 
  

 


