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GELD
KRANT
Energie
besparen
Pantoffels, een warme 
hoodie of een extra deken 
op de bank. We doen er 
alles aan om deze winter 
niet in de kou te hoeven 
te zitten. Om u daarmee te 
helpen, hebben we deze 
energiekrant gemaakt. 

De torenhoge energieprijzen zijn 
het gesprek van de dag. Van alle 
rekeningen die we zien oplopen, 
is voor veel gezinnen de energie-
rekening het meest gestegen. De 
gevolgen zijn voor ons allemaal  
verschillend. De één heeft de luxe 
om er een sport van te maken  
zoveel mogelijk te besparen. Een 
ander moet her en der wat bezui-
nigen en dan komt het net goed. 
Helaas is er ook een groep mensen 
die echt in de problemen komt. 

Steun
Gelukkig heeft de regering een 
prijsplafond voor energie in het  
leven geroepen. Ook heeft een 
grote groep mensen recht op  
energietoeslag. Ook als  
gemeente proberen we waar het 
kan te helpen. Zo zullen de lokale 
lasten het komende jaar voor  
verreweg de meeste gezinnen  
niet of nauwelijks stijgen. 

Zorg voor elkaar
Helaas dreigt een groep mensen 
toch in de problemen te komen 
door de hoge energierekening. Juist 
nu is het belangrijk elkaar te helpen. 
Daarom doe ik een dringend een 
beroep op iedereen: Heb oog voor 
elkaar. Help elkaar. Zorg voor elkaar.  

Zoek hulp
Komt u deze winter in de problemen 
vanwege de hoge energierekening? 
Praat erover, want er is hulp. Deze 
krant helpt u daarbij.

We leven in veel opzichten in 
onzekere tijden. Dat geeft spanning 
en stress. Maar tegelijk is dit ook 
een tijd dat we elkaar meer en meer 
vinden en helpen. Met tips, met  
financiële ondersteuning en met 
een luisterend oor voor elkaar  
zorgen. Zo zorgen we dat, ondanks 
de stijgende prijzen, de warmte 
blijft! 

Tycho Jansen 
Wethouder 

EEN U ITGAVE VAN DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT  -  ED IT IE  3  |  2022

Waar kun je
terecht voor hulp?

Energie  
bespaartips

Verduurzamen 
van je woning 

Aanbod voor 
ondernemers 

Omgaan met geld 
tijdens feestdagen

Energie- 
coaches

#2

#4

#9

 #11

#15

#16

IN DEZE EDITIE O.A.:



G€LDKRANT E D I T I E  3  |  2 0 2 2

2

Heb je geldzorgen door de 
hoge energierekening? Of 
heb je andere geldzorgen, 
oplopende schulden of geld-
vragen? Hier lees je waar je 
terecht kunt. Twijfel je nog,  
bel dan het Vivera Sociaal 
Wijkteam via 078 770 8181. 
Zij helpen je om de juiste plek 
je vinden voor jouw vragen of 
geldzorgen. 

VIVERA SOCIAAL WIJKTEAM
Het Vivera Sociaal Wijkteam staat 
voor je klaar met informatie en ad-
vies. Ze helpen je met onderwerpen 
zoals gezondheid, werk, inkomen 
en nog veel meer. Loop gerust eens 
binnen bij het spreekuur op diverse 
locaties. Kijk voor alle informatie en 
openingstijden op de website.

W  www.viverasociaalwijkteam.nl 

T   078 770 8181

E  info@stzwijndrecht.nl 

BUREAU SOCIAAL  
RAADSLIEDEN
De Sociaal Raadslieden kunnen je 
helpen met vragen over geld,  
toeslagen of juridische problemen 
Heb je een vraag of probleem waar 
je graag hulp bij zou willen? Neem 
dan contact met ze op of kom langs 
bij het spreekuur in het  
gemeentehuis.

W  www.zwijndrecht.nl/sociaalraadslieden 

T   078 770 37 20

E  sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl 

SAMEN SNELLER  
SCHULDENVRIJ
Heb je geldzorgen, loop je achter 
met betalen of heb je schulden? 
Weet je niet waar je moet begin-
nen? Samen Sneller Schuldenvrij 
helpt je graag verder. Ze kunnen 
je tips geven, contact maken met 
organisaties en zelfs meegaan naar 
afspraken. 

W  www.samensnellerschuldenvrij.nl 

T   078770 81 81

E  samensneller@stzwijndrecht.nl 

FINANCIEEL  
JONGERENWERKER
Heb jij vragen over bij-
voorbeeld geld, schulden, 
budgetteren of het op jezelf 
gaan wonen? Neem dan 
contact op met de financieel 
jongerenwerker van Diverz. 
In een coachgesprek kan de 
financieel jongerenwerker je 
tips of handvatten geven om 
antwoorden op je vragen te 
krijgen. Als het nodig is kan 
de financieel jongerenwer-
ker je doorverwijzen naar 
een specialistische  
organisatie. 

W  www.diverz.info  

T   078 620 60 60 of 06 17 96 49 84 

E  m.weening@diverz.info 

Hulp 
bij 
geld-
zorgen 

http://www.viverasociaalwijkteam.nl
http://www.zwijndrecht.nl/sociaalraadslieden
http://www.samensnellerschuldenvrij.nl
http://www.diverz.info


3

G€LDKRANT E D I T I E  3  |  2 0 2 2

   

REGELINGEN BIJ 
EEN LAAG INKOMEN

ENERGIETOESLAG
De energietoeslag is in 2022 
€1300,- voor alle inwoners met 
een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum In de Drechtsteden kunnen 
inwoners met een inkomen tot 130% 
gebruikmaken van de energietoeslag. 
Deze inwoners ontvangen €1100,-.  

W  www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/ 
     aanvragen-eenmalige-energietoeslag 
T   078 770 89 10
E  klantenservice@drechtsteden.nl

KWIJTSCHELDING  
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Kun je door een laag inkomen de  
gemeentelijke belastingen niet betalen?  
Dan kun je een kwijtschelding aanvragen. Dan hoef je de 
belasting niet te betalen. Je kunt dit online aanvragen of 
een afspraak maken bij het gemeentehuis.

W  www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Belastingen/ 
     Gemeentelijke_belastingen_betalen 
T   14078

STICHTING URGENTE NODEN
De stichting urgente noden (SUN) Drechtsteden helpt je 
als je dringend of door een bijzondere situatie in geld-
nood zit. Je kunt via hen een versnelde procedure voor 
leefgeld aanvragen. Ze geven je gratis hulp en advies. 
Aanvragen moeten door een hulpverlener ingediend 
worden, bijvoorbeeld het Vivera Sociaal Wijkteam of de 
Sociale Dienst Drechtsteden. 

W  www.sundrechtsteden.nl 
T   06 29 80 25 11
E  info@sundrechtsteden.nl 

EIGEN BIJDRAGE PEUTERSPEELZAAL
Gaat jouw kind nog niet naar de basisschool, maar wel 
naar een peuterspeelzaal?  Dan kan het zijn dat je de  
eigen bijdrage niet zelf hoeft te betalen. De peuterspeel-
zaal stuurt de rekening rechtstreeks naar de Sociale 
Dienst Drechtsteden.

W  www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele- 
     ondersteuning-heb-ik-recht/eigen-bijdrage-peuterspeelzaal 
T   078 770 89 10

E  klantenservice@drechtsteden.nl 

Als je een laag inkomen hebt of krijgt, dan is er  
misschien extra (financiële) hulp voor jou.  
Bijvoorbeeld voor bijzondere uitgaven, sport  
en cultuur of voor je kinderen.

BIJZONDERE BIJSTAND
Bijzondere bijstand is wat extra geld van de gemeente. 
Heb je een laag inkomen en zijn er dingen die je echt  
nodig hebt maar niet kunt betalen? Doe dan een aan-
vraag. Het kunnen kosten zijn voor huishoudelijke hulp, 
rechtsbijstand, je eerste huur of een verhuizing.  

W  www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele- 
     ondersteuning-heb-ik-recht/kan-ik-bijzondere-bijstand-krijgen 
T   078 770 89 10
E  klantenservice@drechtsteden.nl 

PERSOONLIJK MINIMABUDGET
Heb je een laag inkomen en geen zicht op een hoger in-
komen? Dan kun je misschien ondersteuning krijgen door 
een persoonlijk minimabudget (PMB). Je kunt dit bedrag 
één keer per jaar aanvragen en het is vrij te besteden 
voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets of wasmachine. 

W  www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele- 
     ondersteuning-heb-ik-recht/persoonlijk-minimabudget-pmb 
T   078 770 89 10
E  klantenservice@drechtsteden.nl 

STICHTING LEERGELD
Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 
jaar om mee te kunnen doen aan activiteiten binnen en 
buiten de school. Bijvoorbeeld met de ouderbijdrage, 
schoolspullen, een fiets, sportles, zwemles en leuke  
uitjes. Woon je in Zwijndrecht dan kun je bij Stichting  
Leergeld ook een kindpas krijgen. Dit is een cadeaupas 
met jaarlijks € 75,- waarmee je (winter)kleding kunt kopen 
bij winkels in de omgeving.

W  www.leergelddrechtsteden.nl/nieuw-bij-leergeld-drechtsteden 
T   078 612 31 19
E  info@leergelddrechtsteden.nl

ZORGVERZEKERING
Je kunt een collectieve zorgverzekering afsluiten als je 
een laag inkomen hebt. Dan betaal je een stuk minder. 
Het is een complete verzekering die veel zorgkosten ruim 
vergoedt. Kijk voor meer informatie op de website. 

W  www.gezondverzekerd.nl/gemeente/zwijndrecht 

* Bij alle regelingen geldt dat u aan de daarvoor geldende voorwaarden moet voldoen. 

http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/
aanvragen-eenmalige-energietoeslag
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/
aanvragen-eenmalige-energietoeslag
http://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Belastingen/
Gemeentelijke_belastingen_betalen
http://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Belastingen/
Gemeentelijke_belastingen_betalen
http://www.sundrechtsteden.nl
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/eigen-bijdrage-peuterspeelzaal
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/eigen-bijdrage-peuterspeelzaal
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/kan-ik-bijzondere-bijstand-krijgen
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/kan-ik-bijzondere-bijstand-krijgen
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/persoonlijk-minimabudget-pmb
http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-
ondersteuning-heb-ik-recht/persoonlijk-minimabudget-pmb
http://www.leergelddrechtsteden.nl/nieuw-bij-leergeld-drechtsteden
http://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/zwijndrecht
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Verwarm in huis 
alleen de kamers 
waar je bent

Verwarm alleen de kamers waarin 
je zit of werkt en sluit alle deuren 
in huis. Hierdoor gaat er minder 
warmte verloren. Vergeet niet alle 
lampen uit te zetten in de kamers 
waar je niet bent.

Vervang je oude 
koelkast of  
vriezer

Wanneer je nog een hele oude 
koelkast of vriezer hebt, verbruikt 
deze waarschijnlijk veel meer 
stroom dan een nieuw model. 
Door deze te vervangen bespaar 
je op de lange termijn geld.

Zet je vriezer op 
maximaal -18O C

Bedenk goed of je echt een 
vriezer nodig hebt. Als je hem 
toch gebruikt, zet hem dan op 
maximaal -18O C.

Zet de thermo-
staat overdag een 
graadje lager

Zet de thermostaat 1O C lager. 
Doe een warme trui aan, gebruik 
een deken op de bank en zet 1 
uur voordat je naar bed gaat de 
thermostaat op nachtstand.

Gebruik  
ledlampen

Vervang gloei- en halogeen-
lampen door ledlampen. Er zijn 
ledlampen in bijna alle soorten, 
maten en tinten. Ze verbruiken 
minder energie en gaan langer 
mee. Dat bespaart geld!

Zet de vaatwasser 
pas aan als deze 
vol is

Geen vaatwasser gebruiken, 
bespaart het meest. Gebruik je 
deze toch, zet hem dan pas aan 
als deze helemaal vol is. 

Zet de thermo-
staat ‘s nachts  
op 15 graden

Door de thermostaat op 15 graden 
te zetten bespaar je gas en dus 
geld. Doe dit trouwens niet alleen 
‘s nachts, maar ook als je van 
huis bent.

Gebruik zo min 
mogelijk de 
elektrische kachel

Als je een elektrische kachel aan 
zet, verbruik je veel elektriciteit. 
Doe dit dus zo min mogelijk. 

Kies de juiste 
vlam en doe de 
deksel op de pan

Zorg dat de gasvlam onder de pan 
blijft. Doe ook altijd de deksel op 
de pan. Eten kookt dan eerder, dit 
bespaart gas. 

Houd  
radiatoren vrij

Hang geen gordijnen voor de 
radiator en zorg dat er (vooral in 
de winter) geen meubels voor de 
radiator staan. 

Hang je was aan 
de lijn (gebruik 
liever geen droger)

Hang je was aan de lijn. Heb je 
daar weinig ruimte voor? Probeer 
het dan met de helft. Dat scheelt 
in ieder geval al iets. 

Ontdooi regel-
matig de koelkast 
en diepvries

Laat je spullen uit de diepvries in 
je koelkast ontdooien. Ontdooi 
ook koelkast en vriezer regel-
matig. Extra ijslagen zorgen voor 
meer energieverbruik.

24 TIPS OM TE BESPAREN OP
JOUW ENERGIEREKENING
(en die ook nog eens goed zijn voor het milieu!)
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Zet je cv-ketel  
op 60O C

Laat de temperatuur van de ketel 
afhangen van de buitentempera-
tuur (ketels staan vaak op 90O C, 
terwijl 60O C al prima is).

Zet de vaatwasser 
op de eco-stand

Gebruik je toch een vaatwasser, 
zet hem dan op de eco-stand. Dit 
wast doorgaans goed schoon en 
is veel zuiniger.

Ontlucht 
radiatoren 
regelmatig

Als er teveel lucht in de leidingen 
zit, werkt de verwarming niet 
optimaal. Dit kost extra energie. 
Ontlucht je leidingen en vul je 
CV-ketel bij.

Neem een 
douchespaarkop

Minder water & energie gebruiken 
en tóch een lekkere douche? Dat 
kan met een water- besparende 
douchekop. Je gebruikt 20% 
minder water en energie dan met 
een standaard douchekop.

Zet apparaten  
uit en niet op 
stand-by

Laat elektrische apparaten niet 
op stand-by staan, maar zet ze 
helemaal uit. Gebruik hiervoor een 
stekkerdoos met schakelaar.

Plaats tochtstrips

Voorkom verlies aan warmte door 
tochtstrips te plaatsen in deuren 
(en een tochtborstel voor de brie-
venbus). Isoleer ook het luik van je 
kruipruimte!

Douche niet  
langer dan 5  
minuten en ga 
niet in bad

Met korter douchen bespaar je 
gas en dus geld. Gebruik een 
douchetimer of zet de timer van je 
telefoon op 5 minuten. Met in bad 
gaan verbruik je heel veel water.

Gebruik een  
ventilator in 
plaats van een 
airco

Een airco verbruikt veel stroom 
als hij aan staat. Een ventilator 
is energiezuiniger en kost dus 
minder dan een airco.

Plaats radiator-
folie achter je 
radiatoren

Plaats radiatorfolie bij radiatoren 
tegen een niet geïsoleerde buiten-
muur. Hierdoor blijft het warmer in 
je kamer!

Gebruik een 
radiatorventilator

Met radiatorventilatoren kan de 
keteltemperatuur omlaag tot  
60O C en wordt de woonkamer 
toch lekker snel warm.

Doe een tweede 
vriezer weg

Heb je een oude tweede vriezer 
of koelkast? Een oude vriezer 
of koelkast verbruikt vaak veel 
stroom.

Zorg voor genoeg 
frisse lucht

Schone lucht is goed voor de 
gezondheid. Open ‘s ochtends 
de ramen/deuren om verse lucht 
binnen te laten.

Ga voor meer tips naar www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl. Hulp nodig bij  
energie besparen? Neem dan contact op met Diverz (078 - 620 60 60) of  
Drechtse Stromen (www.drechtsestromen.net). Zij helpen je om te  
besparen op je energierekening.

Besparingen op gas                Besparingen op elektriciteit                 Handige extra tips voor kleine besparingen 

http://www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl
http://www.drechtsestromen.net
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Ben je van plan je woning te  
verduurzamen? Bijvoorbeeld  
isoleren, zonnepanelen of een 
warmtepomp? Bekijk dan eerst 
even of je subsidie kan aanvragen 
via het Energieloket. Meer  
informatie kun je ook vinden op 
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl

Overzicht van subsidies 
op het Regionaal  
Energieloket
Er zijn regelmatig (nieuwe) subsidies 
voor het verduurzamen van je  
woning. Kijk hiervoor op het  
Regionaal Energieloket.

W  www.regionaalenergieloket.nl/ 
     zwijndrecht/subsidies
T   088 525 4110 
E  vragen@regionaalenergieloket.nl 

Energie opwekken via 
zonnepanelen
Op de website van het Regionaal
Energieloket vind je meer informatie
over het plaatsen van zonne- 
panelen,maar ook over het terug-
vragen van de btw, subsidies en 
renteloze leningen. Ook lees en zie 
je ervaringen van anderen.

W  www.regionaalenergieloket.nl/ 
     zwijndrecht/subsidies

Energie besparen
Er zijn verschillende maatregelen 
waarmee je jouw woning energie-
zuinig kunt maken. Dat wil zeggen 
dat er minder gas of elektriciteit  
nodig is om de woning te  
verwarmen. Goed voor je 
portemonnee én voor het milieu. Er 
zijn grote en kleine maatregelen in 

vier categorieën: isoleren,  
ventileren, opwekken en ver-
warmen. Op de website van het 
Regionaal energieloket krijg je meer 
informatie over deze maatregelen. 
Op basis van het bouwjaar van jouw 
woning krijg je een stappenplan 
voor de aanpak. Ook met kleine 
maatregelen en slimme tips verlaag 
je jouw energieverbruik al flink.

W  www.regionaalenergieloket.nl/ 
     zwijndrecht/energiebesparen 

Huisscan
Het Regionaal Energieloket helpt je 
als woningeigenaar in Zwijndrecht 
met al je vragen rondom energie 
besparen en duurzaam wonen. Op 
het energieloket zie je met de Huis-
Scan snel welke duurzame maatre-
gelen het meest geschikt zijn voor 
je woning. Ook krijg je direct een 
overzicht van lokale en landelijke 

Subsidies en regelingen

subsidies en financieringsmogelijk-
heden. Door de koppeling met  
het lokale bedrijfsleven kun je 
eenvoudig offertes opvragen bij 
aanbieders in de regio.

W  www.regionaalenergieloket.nl 

Subsidie Rijksoverheid
Je kunt van de Rijksoverheid aan-
trekkelijke subsidies krijgen voor 
isolatie en voor een zonneboiler, 
zonnepanelen, warmtepomp, HR++ 
glas of aansluiting op een warmte-
net. Daarmee verlaag je de kosten 
flink. Ontdek welke subsidies er zijn 
en waar je ze kunt aanvragen. Goed 
om te weten: de subsidies voor iso-
latie en een warmtepomp zijn vanaf 
2022 ongeveer 30 procent van de 
kosten.

W  www.verbeterjehuis.nl/ 
     hoe-betaal-ik-het/subsidies 

http://www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl
http://www.regionaalenergieloket.nl/
zwijndrecht/subsidies
http://www.regionaalenergieloket.nl/
zwijndrecht/subsidies
http://www.regionaalenergieloket.nl/
zwijndrecht/subsidies
http://www.regionaalenergieloket.nl/
zwijndrecht/subsidies
http://www.regionaalenergieloket.nl/
zwijndrecht/energiebesparen 
http://www.regionaalenergieloket.nl/
zwijndrecht/energiebesparen 
http://www.regionaalenergieloket.nl
http://www.verbeterjehuis.nl/
hoe-betaal-ik-het/subsidies
http://www.verbeterjehuis.nl/
hoe-betaal-ik-het/subsidies
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Zet je thermostaat  
maximaal op 19 graden

Verwarm alleen ruimtes waar je bent. Zet de 
verwarming niet hoger dan 19 graden als je thuis 
bent. Met elke graad lager bespaar je energie en 
dus geld. En doe de verwarming uit in ruimtes waar 
je niet bent, ook in de slaapkamers. Houd daarbij 
de deuren in huis dicht. Als je niet je hele huis 
verwarmt, bespaar je nog meer op je  
energierekening.

Tip! Hou jezelf goed warm door extra kleding of 
een (elektrische) deken op de bank.

Zet ‘s avonds de  
thermostaat op 15 graden

Ook als je niet thuis bent. Zet de thermostaat aan 
het eind van de avond op 15 graden. Doe dat al 
een uur voordat je naar bed gaat. Laat de  
thermostaat op 15 graden als er overdag niemand 
thuis is. Het huis hoeft dan in de ochtend niet op 
te warmen. Let op: heb je vloerverwarming? Zet 
je thermostaat dan niet lager dan 17 of 18, anders 
duurt het opwarmen te lang.
 
Tip! Ga je altijd op dezelfde tijd naar bed? Stel 
je thermostaat al een uur voor die tijd in op 15 
graden.

Douch maximaal  
5 minuten

80% van je warmwaterverbruik stroomt door je 
douche. Bespaar energie en geld door niet langer 
dan 5 minuten per keer te douchen.

Tip! Zet een timer om korter te douchen of kies 
een favoriet doucheliedje van ongeveer 5 minuten 
uit, waarmee je luidkeels meezingt onder de dou-
che. De douche even uitzetten tijdens het inzepen, 
helpt ook om je douchetijd te verkorten.

Overweeg je om jouw woning duurzamer, energiezuiniger 
of kwalitatief beter te maken? De Goed Wonen Lening kan 
daar bij helpen! De Goed Wonen Lening is bedoeld voor 
het verduurzamen van jouw woning door bijvoorbeeld 
energiebesparende of –opwekkende maatregelen te  
treffen. Daarnaast kan een klein gedeelte van de lening 
ook gebruikt worden voor woningaanpassingen om 
langer zelfstandig te blijven wonen en/of jouw woning 
veiliger te maken. 

W  www.zwijndrecht.nl/goedwonenlening 

Isoleren zorgt voor een lagere energierekening en een 
warme woning. Isolatie is als een warme jas voor je huis. 
Dat is comfortabel en zorgt ervoor dat je minder hoeft te 
verwarmen. Daardoor kun je flink besparen op je ener-
gierekening. Het isoleren van jouw woning is makkelijker, 
voordeliger en leuker wanneer dat samen kan. Daarom is 
met de gemeente deze isolatieactie voor jou en je buren 
georganiseerd.

Wil je ook energiekosten besparen? Je kunt je op de 
website vrijblijvend inschrijven voor de isolatie en  
glasactie. Inschrijven kan tot en met 4 december.

W  www.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht/indebuurt/ 
    projecten/isolatie-and-glasactie-zwijndrecht-2022-q4 

Goed Wonen Lening

ISOLATIE & 
GLASACTIE

www.zetookdeknopom.nl 

http://www.zwijndrecht.nl/goedwonenlening
http://www.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht/indebuurt/projecten/isolatie-and-glasactie-zwijndrecht
http://www.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht/indebuurt/projecten/isolatie-and-glasactie-zwijndrecht
http://www.zetookdeknopom.nl  
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Natuurlijk kent ook Jacqueline van 
Dongen de verhalen van  
bewoners die moeite hebben 
om rond te komen. Alles wordt 
duurder en dan vooral energie. 
De wethouder, onder andere van 
duurzaamheid, vindt het erg. Maar 
ze ziet ook kansen om toch met 
een warm gevoel de winter in te 
gaan. “In Zwijndrecht helpen we 
elkaar. Ik zie steeds meer leuke 
acties ontstaan.”

Weg met naden en kieren! Hoe je dat doet? Kijk op de website 
www.zwijndrecht.nl/energie voor een goede uitleg. Op deze site staan 
tips op het gebied van duurzaamheid, energie en afval. “Door duurzaam 
te leven, kun je geld besparen”, licht Jacqueline toe. “Dit geldt ook voor 
het scheiden van afval. Hoe minder restafval je hebt, hoe minder kosten.” 

Ruilen
De wethouder ziet nog meer mogelijkheden om te besparen. “We  
hebben een wereld vol spullen. Dat kan soms best wat minder. Het  
hoeft echt niet altijd nieuw. Bij Opnieuw & Co vind je de leukste en  
mooiste dingen. Verder komen in Zwijndrecht ook steeds meer nieuwe 
acties. De kledingtas is een voorbeeld waarbij het mes aan veel kanten 
snijdt. Met de kledingtas ruilen mensen kleding. Een mooi idee als je 
bedenkt hoe slecht de industrie van kleding is voor het milieu. En hoe 
weinig we onze kleding soms dragen. 

De kleine kastjes met boeken is een ander voorbeeld. Er staat er ook 
één bij het huis van onze burgemeester. Wie weet word je verrast door 
een boek dat je zelf niet snel zou kiezen. Is het niks, dan zet je het weer 
terug. Goed voor het klimaat en de kans op een miskoop is 0. Mooi 
toch?”

WETHOUDER JACQUELINE VAN DONGEN

“KLEINE DINGEN 
MAKEN HET 
VERSCHIL!”

http://www.zwijndrecht.nl/energie
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Verhoging comfort
Eén van de vervelendste dingen in 
huis is toch wel tocht en kou. Een 
tochtige woning die klam of kil  
aanvoelt is niet prettig om in te  
wonen. Je kunt dit tegen gaan door 
de schil van de woning goed te 
isoleren (muren, glas, dak en vloer). 
Dan blijft de warmte lekker binnen 
en de kou buiten. In de zomer houdt 
isolatie tevens de hitte buiten. 

Verlaging woonlasten
Door energiebesparende  
maatregelen heeft een huishouden 
minder gas/energie nodig. Dat be-
tekent dat de maandelijkse energie-
kosten lager uitvallen. In sommige 
gevallen is er zelfs helemaal geen 
stroom of gas meer nodig van de 
leverancier en betaal je dus niets.

Bijdrage aan een betere 
toekomst voor de  
volgende generatie
Woningen zijn gezamenlijk  
verantwoordelijk voor een deel 
van de Nederlandse CO2 uitstoot. 
Wanneer iedere woning het  
energieverbruik verlaagt, kunnen 
we samen serieus verschil maken in 
het tegengaan van de opwarming 
van de aarde. Wanneer de aarde 
minder snel warmer wordt, zullen 

er meer kansen en minder gevaren 
ontstaan voor onze kinderen.

Gezondere leefomgeving
Een groot deel van onze tijd  
brengen we binnen door. Daarom  
is een gezond binnenklimaat  
belangrijk. Toch zitten er vaak teveel 
giftige stoffen en teveel vocht in de 
lucht. Teveel vocht kan zorgen voor 
schimmelvorming, huisstofmijt en 
bacteriën. Goede ventilatie voert 
vervuilende stoffen af en geeft 
constante aanvoer van verse lucht. 
Door je woning goed te ventileren 
voorkom je dus allergieën, hoofdpijn 
en verkoudheid. Een goed binnen-
klimaatis niet alleen gezond, maar 
zorgt daarnaast ervoor dat het fijn  
leven is in je woning.

Verhoging woning- 
waarde en  
verkoopbaarheid
Een woning wordt  
aantrekkelijker voor  
kopers door waardevolle  
toevoegingen en  
energiebesparende  
maatregelen. Een  

energielabel vertelt iets over hoe 
zuinig de woning is. Wanneer er 
veel aanbod is van vergelijkbare 
woningen, zal de woning met het 
hoogste label als eerste verkocht 
worden.

Onafhankelijkheid  
ten opzichte van de  
energiemarkt en  
de overheid
Er zijn een aantal factoren  
waardoor energiekosten ieder jaar 
schommelen. Als afnemer van  
energie ben je afhankelijk van de 
keuzes van leveranciers en over-
heid. Een aantrekkelijk alternatief is 
om jezelf te voorzien van energie en 
warmte. Dit kan door bijvoorbeeld 
zelf energie op te wekken met 
zonnepanelen of door je woning 
te isoleren zodat je minder gas af 
hoeft te nemen. Zo ben je minder 
afhankelijk van de netbeheerders 
en de overheid.

Voordelen van het 
verduurzamen van  
je woning

Energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat je minder gas en 
elektriciteit nodig hebt. Daarom is het slim om maatregelen zoals 
zonnepanelen en isolatie toe te passen aan je woning. Want een lager 
energiegebruik is niet het enige voordeel van energiebesparende 
maatregelen.

Wil je weten hoe duurzaam 
jouw woning is? Ga dan naar
www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/
jouw-duurzaamheidslabel 

http://www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/ jouw-duurzaamheidslabel
http://www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl/ jouw-duurzaamheidslabel
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Het verwerken van restafval wordt steeds duurder. Als 
er niets zou veranderen, gaat de afvalstoffenheffing flink 
omhoog; dat willen we voorkomen! Daarom voert  
gemeente Zwijndrecht 1 januari 2023 het recycle-tarief in. 

De afvalstoffenheffing bestaat dan uit een vast en variabel 
deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door 
het aantal keer dat je de ondergrondse container voor rest-
afval gebruikt of de restafvalbak aan de weg zet. Wanneer je 
jouw afval goed scheidt hoef je ook minder vaak een zak in 
de ondergrondse container gooien of je bak laten legen. Zo 
heb je zelf invloed op de hoogte van het variabele deel van 
de afvalstoffenheffing. De tarieven vind je op de website. 

Goed afval scheiden 
Het recycle-tarief beloont de goede afvalscheider en daagt 
anderen uit nog beter hun best te doen. Als je afval goed 
scheidt, blijft er minder restafval over. Vraag jij je soms af 
waar het afval thuishoort? De afvalwijzer in de HVC-app geeft 
antwoord! Fotografeer of scan een product en zie in welke 
bak het afval hoort. Handig toch? Ook zie je in één  
oogopslag wanneer het afval bij jou in de straat wordt  
opgehaald. Vanaf 2023 kun je in de HVC app ook zien  
hoe vaak je restafval hebt aangeboden.

W  www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief 

Wat houdt 
het energie
plafond in?
Vanaf januari heb je mogelijk een 
lagere energierekening door het 
verruimde prijsplafond. Vanaf 1 
januari 2023 geldt een prijsplafond 
op energie voor alle huishoudens 
en andere kleinverbruikers. Voor 
gas wordt het maximale tarief € 1,45 
per kuub tot een verbruik van 1.200 
kuub. Voor elektriciteit wordt het 
maximale tarief verlaagd tot € 0,40 
per KWh tot een verbruik van 2.900 
kWh. Voor het energieverbruik 
boven het plafond betalen huis- 
houdens en andere kleinverbruikers 
het tarief zoals opgenomen in het 
energiecontract. Voor november en  
december ontvangen huishoudens 
een vaste korting op de energie- 
rekening van € 190 per maand.

W  www.rijksoverheid.nl 

Wat is het recycle-tarief?

http://www.zwijndrecht.nl/recycle-tarief
http://www.rijksoverheid.nl
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Het duurzaamheidsprogramma 2021-2024 van de 
gemeente Zwijndrecht focust op drie pijlers:

ONDERNEMERS 
EN KLIMAAT

2. ENERGIE
Bedrijven zijn verplicht om energie 
te besparen. De regels hiervoor zijn 
vastgelegd in de wet. 
De Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid controleert dit namens de  
gemeente Zwijndrecht. Meer  
informatie vind je op: 

W  www.ozhz.nl/energie

Het regionaal energieloket helpt 
ondernemers bij het verduurzamen 
van hun bedrijfslocatie, bedrijfspand 
en kantoorruimte. Bij dit digitale 
loket vind je alle informatie over 
wetgeving, energiebesparende 
maatregelen, subsidies, samenwer-
kende partijen en aanbieders.

W  zakelijk.regionaalenergieloket.nl/
     zwijndrecht

Om bedrijven te helpen met goede 
voorbeelden van koplopers uit de
regio is het platform duurzame 
bedrijven ingericht.

W  www.platformduurzamebedrijven.nl

3. CIRCULARITEIT
Bedrijven zijn verplicht hun afval 
gescheiden aan te leveren. Het 
uitgangspunt van een circulaire  
economie is het zoveel mogelijk 
voorkomen van afval en het  
toewerken naar geen afval.
Meer informatie vind je op: 

W  www.ozhz.nl/circulair

1. Klimaatadaptatie
De gevolgen van klimaat- 
verandering zijn onmiskenbaar.
We krijgen te maken met hevige 
regenbuien, maar ook met droogte 
en hitte. Bedrijven kunnen te maken 
krijgen met wateroverlast,  
onbegaanbare wegen en extreem 
warme terreinen, zoals parkeer-
plaatsen en bedrijfsloodsen.

Ben je benieuwd hoe je jouw bedrijf 
kunt aanpassen aan een
veranderend klimaat? Kijk dan  
op onderstaande websites:

W  www.klimaatadaptatienederland.    
     nl/samen/klimaatbestendig/ 
     klimaataanpassingen/ 
     groenblauwe-bedrijventerreinen
W  www.bouwadaptief.nl

Meer weten over de Energietransitie 
in de Drechtsteden?

W  www.drechtstedenenergie.nl

MEER INFORMATIE
T   078 7708301 (op werkdagen, vraag naar adviseurs 
    Energie of Duurzaamheid)
E   duurzaam@zwijndrecht.nl
W   www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl

http://www.ozhz.nl/energie
http://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht
http://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht
http://www.platformduurzamebedrijven.nl
http://www.ozhz.nl/circulair
http://www.klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/gr
http://www.klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/gr
http://www.klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/gr
http://www.klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/gr
http://www.bouwadaptief.nl
http://www.drechtstedenenergie.nl
http://www.zwijndrechtgaatduurzaam.nl
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De gemeente Zwijndrecht wil 
zonnepanelen op bedrijfsdaken 
stimuleren door het aanbieden van 
vrijblijvende voorlichting en ver-
kennend advies aan ondernemers 
(zowel klein- als grootverbruikers) 
en eigenaren van bedrijfspanden 
met een dak dat geschikt lijkt voor 
plaatsing van zonnepanelen. 

Het aangeboden adviespakket 
bestaat uit een: 
• Maatwerk legplan (wat past er 

op het dak?);
• Maatwerk business case (wat 

kost het en wat levert het op?), 
met een aantrekkelijk voorstel 
op basis van collectieve inkoop 
door onze samenwerkings- 
partner voor deze actie; 

• Uitgebreid adviesgesprek  
via beeldbellen.

Op basis hiervan kunnen  
ondernemers een investerings- 
beslissing nemen of, bij een  
grootverbruikersaansluiting, een 
SDE (Stimulering Duurzame  
Energieproductie)-subsidie (laten) 
aanvragen.

Digitaal advies 
voor mkb over 
kansen en 
verplichtingen 
Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staan  
maatregelen en afspraken tussen 
bedrijven, maatschappelijke  
organisaties en overheden om 
de uitstoot van broeikasgassen 
in Nederland in 2030 te halveren 
vergeleken met 1990. Wat bekent 
het Klimaatakkoord voor het mkb? 
Wat zijn de verplichtingen en wat 
zijn de kansen? Welke regelingen 
zijn er beschikbaar? Op deze, en 
andere, vragen geeft de regelhulp 
MKB Klimaatwerk antwoord.

Advies op maat  
in het kort
De interactieve tool op de website 
helpt je in kaart te brengen wat je 
kunt doen om je bedrijf te verduur-
zamen. Je krijgt een aantal vragen 
over energiebesparing, vervoer en 
innovatie. Met jouw antwoorden 
bepaalt de tool of regelgeving van 
de overheid voor jouw bedrijf rele-
vant is. En welke subsidies jij kunt 
krijgen.

Het invullen van de vragenlijst 
duurt ongeveer 15 minuten. Bij elk 
antwoord zie je meteen het advies 
met de belangrijkste verplichtingen 
en kansen voor jouw bedrijf. Na 
het invullen van alle vragen krijg je 
hier een persoonlijk overzicht van. 
Je kan hier zelf mee aan de slag of 
samen met een (financieel) adviseur 
of accountant. De adviezen kun je 
altijd nog rustig nalezen door het 
overzicht te downloaden als pdf.
De vragenlijst en adviezen zijn 
bedoeld voor alle mkb-bedrijven 
met uitzondering van landbouw-
bedrijven. Voor landbouw is er de 
Kringlooplandbouwscan.

W  rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/ 
     mkbklimaatwerk/#/advies-op-maat 

Energieke regio
Dit eerste advies wordt verzorgd 
door onze samenwerkingspartner, 
de onafhankelijke Stichting  
Energieke Regio. Ondernemers zijn 
op geen enkele wijze verplicht om 
vervolgadvies van hen af te nemen. 
De kosten voor het eventuele 
vervolgtraject met bijvoorbeeld een 
subsidieaanvraag en/of verdere 
advieskosten voor de plaatsing 
van zonnepanelen komen wel voor 
rekening van de aanvrager. 

Wil je gebruik maken van dit 
aanbod? Meld je dan snel aan via 
de website. Het aantal adviezen is 
beperkt en OP = OP. 

W  www.energiekeregio.nl/zwijndrecht 

AANBOD VOOR ONDERNEMERS

GRATIS ONAFHANKELIJK ADVIES 
OVER ZONNEPANELEN

http://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/mkbklimaatwerk/#/advies-op-maat 
http://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/mkbklimaatwerk/#/advies-op-maat 
http://www.energiekeregio.nl/zwijndrecht
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HULP NODIG BIJ HET 
VERDUURZAMEN VAN  
JE BEDRIJF?   
Steeds meer bedrijven zien de 
noodzaak en voordelen van duur-
zaam ondernemen. Ook bij lokale 
bedrijven in Zwijndrecht speelt 
duurzaamheid een steeds grotere 
rol. Bedrijven moeten bijvoorbeeld 
aan steeds meer wet- en regel- 
geving voldoen. Daarnaast levert 
het besparen van energie vaak ook 
financieel voordeel op. 

Ben je ondernemer in Zwijndrecht 
en wil je stappen zetten op het 

Bespaar nu energie 
in jouw bedrijf
De energieprijzen zijn hoog en dat 
raakt veel ondernemers. Steeds 
meer bedrijven willen energie be-
sparen. Met de drie belangrijkste 
maatregelen bespaar je nú al op je 
energierekening. Kijk wat jij in jouw 
bedrijf kan doen om nog meer te 
besparen en zet ook de knop om.

PLATFORM
DUURZAME
BEDRIJVEN

KENNIS  EN INSPIRATIE

gebied van verduurzaming? Het 
zakelijk Regionaal Energieloket is 
een eerste stap. Hier vind je alle 
informatie over verduurzamen  
voor bedrijven: van energie- 
besparingstips, subsidies, finan-
cieringsmogelijkheden, wet- en 
regelgeving tot een overzicht van 
vakspecialisten die zijn aangesloten 
bij het Energieloket. Ook vind je hier 
lokale projecten en acties van de 
gemeente, zoals gratis advies over 
zonnepanelen voor ondernemers. 

Een energiezuinige bedrijfsvoering 
is toekomstbestendig én een  
slimme investering. Ga dus snel naar 
het energieloket voor bedrijven.

W  zakelijk.regionaalenergieloket.nl/ 
     zwijndrecht 

           Sluit deuren waar  
           dat kan
Vaak staan in winkels, horeca en  
bedrijfshallen de deuren open 
terwijl de verwarming aan staat. 
Hiermee verspil je energie. Sluit 
deuren waar dat kan of installeer 
een luchtgordijn.

           Check de  
           klimaatinstallatie
Stel je installatie zuiniger in. Met een 
energieregistratie en bewakingssys-

teem (EBS) registreer en analyseer 
je het energiegebruik. Hierdoor kun 
je je klimaatinstallatie goed instellen. 
Besparing: 25-30% van energie- 
verbruik bij juiste instelling.

           Isoleer  
           je bedrijfspand
Isolatie houdt een gebouw warm 
in de winter. Dit voorkomt onnodig 
warmteverlies. Veel van de  
investeringen voor isolatie zijn  
binnen vijf jaar terug te verdienen.

Duurzame koploperbedrijven 
zijn een waardevolle bron van 
kennis en inspiratie. Wie stap-
pen wil zetten op het gebied 
van duurzaam ondernemen kan 
daarvoor terecht op het  
platform Duurzame Bedrijven.

Hier staan ervaringen met duur-
zaamheid centraal en vertellen 
bedrijven uitgebreid over hun 
visie op duurzaamheid, aan-
pak en resultaten. Ook kunnen 
bedrijven met elkaar in contact 
komen om kennis en ideeën uit 
te wisselen. 

Door bedrijven met elkaar te 
verbinden en kennisuitwisse-
ling te bevorderen, kunnen zij 
gezamenlijk een stap vooruit 
zetten. Laat je inspireren door 
de verhalen van de duurzame 
bedrijven en neem een  
kijkje op het platform. 

W  www.platformduurzamebedrijven.nl 

ZAKEL IJK  ENERGIELOKET

www.zetookdeknopom.nl/bedrijven#tips 

http://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht 
http://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht 
http://www.platformduurzamebedrijven.nl
http://www.zetookdeknopom.nl/bedrijven#tips  
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De kosten voor energie rijzen de pan uit. Veel 
mensen maken zich hier zorgen over. André  
Lodder is opbouwwerker bij Diverz en het  
besparen van energie is een apart project  
waar hij sinds 1,5 jaar mee aan de slag is. 
André en zijn team actieve vrijwilligers helpen 
op alle fronten. Praktisch en op maat.

“We hebben iedere week een energiespreekuur 
waar mensen terecht kunnen voor vragen. Hoe 
ga je om met de hoge kosten? Wat kun je eraan 
doen om je huis in de zomer koeler te krijgen en 
in de winter juist warmer? Alle vrijwilligers hebben 
een cursus gevolgd om energiecoach te worden. 
Ze kunnen zich inleven, maar zijn ook praktisch. 
Soms moet er gewoon iets gebeuren om energie 
te besparen.”

FIXbrigade
“Kleine dingen helpen al. Denk bijvoorbeeld aan 
kieren dicht kitten en het plaatsen van een tocht-
strip, radiatorfolie of een borstel in de brievenbus. 
Als mensen dit niet zelf kunnen, kunnen ze dit aan 
de FIXbrigade vragen. Dit is een onderdeel van de 
klussendienst van Diverz. Vrijwilligers doen gratis 
kleine klussen om energie te besparen.” 

Samen
Naast opbouwwerker is André ook bouwkundige. Dit is handig 
als hij bij mensen thuis komt. “Huizen en huishoudens zijn uniek, 
zelfs als ze in hetzelfde blok staan. Iedereen heeft een eigen ver-
haal. Naast de zorgen om geld zijn er vaak meer problemen. Dan 
komen de vragen: wat is mogelijk? Hoe gaan we het doen? Maar 
wat er ook aan de hand is: we doen het altijd samen.”

Energiespreekuur
Het energiespreekuur is elke woensdag van 13:00-15:00 uur bij 
wijkcentrum Xiejezo aan de Grote Beerstraat 10. Je kunt gewoon 
binnen lopen en hoeft vooraf geen afspraak te maken.

W  www.diverz.info/energiespreekuur-diverz 

“Elk gezin 
heeft een 
eigen verhaal” 

Handige app Sparen door 
Besparen in 7 talen!

Wil jij weten wat voor hulp er is op het gebied van geld? 
Wil je tips om meer te besparen in de maand? Of zou je 
graag met iemand willen praten over geldzaken? Dan kan 
de app Sparen door Besparen je helpen! In deze app vind 
je een overzicht van alle organisaties in Zwijndrecht waar 
jij terecht kunt voor hulp.  

• Maak met hulp je administratie weer op orde. 
• Bekijk van welke regelingen je gebruik kunt maken. 
• Praktische vragen zoals klusjes of vervoer. 
• Alles over de collectieve zorgverzekering en welke 

kledingbanken er zijn. 
• Tips voor hulp bij schoolspullen, sport, vakantiebeste-

ding, opvoeding, thuisbegeleiding en nog veel meer. 

• Heb je geldzorgen, schulden of betalings- 
achterstanden? Ook daarvoor kun je in app 
zien waar je hulp kunt krijgen in Zwijndrecht.  

De app Sparen door Besparen brengt jou een 
stapje dichter bij de juiste hulp! Download de 
gratis mobiele app in de App Store of via Google 
Play.  Beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, 
Duits, Frans, Arabisch, Turks en Pools.

http://www.diverz.info/energiespreekuur-diverz
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Hoe kom je de feestdagen door als 
je wat minder te besteden hebt? 
December is een dure maand en 
de uitgaves stapelen zich tijdens 
de feestdag op. Gelukkig zijn 
er ook manieren om het op een 
goedkope manier aan te pakken 
en geld te besparen. We geven je 
graag wat tips. 

1. Maak lijstjes voor 
boodschappen en cadeaus
Stel van tevoren je budget vast en 
houd je daaraan. Vergelijk prijzen 
van verschillende aanbieders. Ga 
met contant geld op pad zodat je 
niet meer kunt uitgeven dan je wilt. 
Kijk uit met kopen en later betalen 
via Afterpay en Klarna. Hiermee kun 
je namelijk in de geldproblemen  
raken. Koop alleen iets als je het 
gelijk kunt betalen. 

2. Kijk voor tweedehands 
opties voor kleding, 
kerstspullen, speelgoed 
en cadeautjes 

• Kringloopwinkel Opnieuw en 
Co, Lindtsedijk 86: (kerst)spul-
len, (kinder)kleding, speelgoed 
en meubels

• Kringloopwinkel Hart voor 
Noord, Burgemeester Jansen-
laan 39: (kerst)spullen, (kinder)
kleding en speelgoed

• Kledingkringloopwinkel 
Zwijndrecht, Antoni van  
Leeuwenhoekstraat 18:  
dames-, heren en kinderkleding

• Tweedehands winkel Best 
Chique, Maasplein 65:  
(merk)kleding en accessoires 

• Tweedehands winkel Bij  
Bosshardt, Burgemeester  
Jansenlaan 151: kleding

• Westra Snuffelhoek, Frits  
Vogelstraat 16: Nieuwe/ 

ongebruikte en tweedehands 
spullen

• Je kunt ook de Swip Swap app 
downloaden om speelgoed te 
ruilen. Kijk voor meer informatie 
hun Facebookpagina/swipswap 

3. Samen eten is gezellig
Samen eten is niet alleen gezellig, 
het is nog veel leuker (en  
voordeliger) als iedereen iets  
lekkers meebrengt. Houd je  
gerecht simpel, met producten van 
het huismerk en groenten en fruit 
van het seizoen. Doe inspiratie voor 
kerstrecepten op via deze website:
www.bijstandsrecepten.nl 

Heb je geen zin om zelf te koken of 
ben je op zoek naar gezelschap? 
Bij buurtcentra en inloopplekken 
kun je vaak dineren voor weinig, 
ook tijdens de feestdagen. Leuk als 
je nieuwe mensen wil ontmoeten. 
Loop er gerust eens binnen!  

• Wijkcentrum Hart van  
Meerdervoort, Perkstraat 57b

• Nederburgh,  
Duivenvoorde 211A

• Badhuis, Prins Hendrikstraat 2
• Xiejezo, Grote Beerstraat 10
• Diverz, Norderstedtplein 14 
• Wijkcentrum Kubiek,  

Zwaluwstraat 1
• Buurthuis Bij Bosshardt,  

Burgemeester Jansenlaan 151 

4. Natuurlijke  
versiering
In de natuur vind je kerstversiering 
voor niets. Eventueel geef je je 
vondsten extra glans met een goud- 
of zilverspray. Wil je een kerstboom? 
Koop die dan zo laat mogelijk, des 
te meer kans dat je kunt afdingen. 
Versieren doe je met tweedehands 
spullen.  

5. Gratis activiteiten
Het echte kerstgevoel krijg je niet 
van dure cadeaus of een uitge-
breid diner. Waarvan wel? Gezellig 
kerstliedjes aanzetten, warme 
chocolademelk drinken, met elkaar 
een kerstfilm kijken, een bordspel 
spelen met elkaar of naar een 
kerstmarkt gaan. Gezelligheid met je 
gezin, de buurvrouw of een goede 
vriend. Focus op de kleine dingen 
waar je echt blij van wordt. 

RONDKOMEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Warme 
Kamers
Koud thuis?  Vanaf 1 
november heeft het Leger 
des Heils overdag de  
deuren geopend van meer 
dan honderd buurthuis- 
kamers zodat jij in de  
koude maanden tóch  
kunt besparen op je 
 energierekening. 

Samen met andere  
organisaties zorgen we  
voor Warme Kamers bij 
iedereen in de buurt.
De buurthuiskamers gaan 
elke dag open. Om te  
studeren, om een gratis 
kopje koffie te drinken, 
een spelletje te spelen of 
gewoon een boek te lezen. 
Iedereen is welkom.

Bij Bosshardt Zwijndrecht
Burgemeester Jansenlaan 
151, 3331 HG Zwijndrecht

Wijkcentra Diverz
Xiejezo, Kubiek en Hart van 
Meerdervoort

W  www.legerdesheils.nl/ 
     warmekamers 

http://www.legerdesheils.nl/warmekamers 
http://www.legerdesheils.nl/warmekamers 
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De energiecoaches van Klimaat-
route komen naar Zwijndrecht 
deze winter. Vanaf 1 december 
gaan ze langs de deuren van  
inwoners met een laag inkomen, 
die wonen in een woning met  
lager energielabel. Naast een 
gratis check geven ze advies om 
energie te besparen. Dit om snel 
de rekening omlaag te brengen. 
Spullen als tochtstrips, folie en 
ledlampen brengen ze dezelfde 
dag nog aan. De gemeente betaalt 
de kosten hiervan. 

“Snel starten met  
besparen” 
Een van de coaches die in  
Zwijndrecht aan de slag gaat, is 
Luna Veerhuis. Ze vertelt graag 
meer over de aanpak van Klimaat-
route en wat de bewoners van hun 
bezoek kunnen verwachten. “Eerst 
krijgen mensen een brief van de 
gemeente waarin staat dat we  
komen. Daarna gaan we met ons 
team de wijk in. We zijn goed  
herkenbaar aan het groene logo 
van Klimaatroute.” 

Alles op 1 dag
Bewoners hoeven zelf geen actie te 
ondernemen. Zij ontvangen vanzelf 
een brief thuis. “Een bezoek duurt 
meestal 3 kwartier. Na een check 
van het huis hebben wij een advies 
en gaan we in gesprek over wat er 
nodig is om het huis zelf duurzamer 
te maken. Met het advies mogen 
bewoners ook spullen uitzoeken  
om energie te besparen. Dit mag  
tot een bedrag van € 165,- per huis-
houden. De spullen hebben we bij 
ons in onze bus. Dezelfde middag 
nog zit alles op z’n plaats.”

Blij verrast
“We zijn al in veel gemeenten in 
Nederland actief. Op alle plekken 
waar we komen, zijn mensen blij 
verrast. Soms kunnen ze het bijna 
niet geloven. Toch is het waar. Dank-
zij de gemeente kunnen straks veel 
bewoners van Zwijndrecht binnen 
een dag beginnen met besparen op 
stroom en gas. Kortom: een lagere 
rekening voor energie.”

Deze geldkrant bevat veel 
informatie en is gemaakt in 
samenwerking met diverse 
partijen. Lees alles gerust 
nog eens door op de 
volgende websites:

• www.zwijndrecht.nl/energie 

• www.viverasociaalwijkteam.nl  

• www.diverz.info 

• www.zwijndrecht 
gaatduurzaam.nl 

• www.regionaalenergieloket.nl  

• www.verbeterjehuis.nl 

• www.platform 
duurzamebedrijven.nl 

• www.zetookdeknopom.nl  

• www.winstuitjewoning.nl 

• www.energiekeregio.nl 

HANDIGE
WEBSITES

Gratis energiecheck en 
besparende middelen
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