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Zaterdag 28 september jl. vond het Duurzaamheidsfestival 
Bunders/Dotterveld plaats. Een festival over energiebesparing 
en -opwekking in de eigen wijk met presentaties, workshops 
en een inspiratiemarkt.  
Het motto “Voor ieder wat wils en samen aan de slag” bleek  
aan te slaan. Meer dan de helft van bezoekers tekende in  
voor één of meer acties!
Intekenen voor deze acties is nog mogelijk! (Zie achterzijde)

Deze nieuwsbrief is een uitgave van DEC-Oisterwijk, gemeente Oisterwijk en Buurkracht.

Meer informatie: Jos Nij Bijvank (DEC-Oisterwijk), 06 20407317 of info@jnb-palo.nl

Bewaar  

deze nieuwsbrief:  

alle acties  

lopen door in 

2020

De middag werd goed bezocht en verliep 
vlekkeloos. Mede door leerlingen van 
Scholengemeenschap Durendael die een grote 
rol bij de organisatie van het festival hadden. Niet 
alleen verzorgden zij de ontvangst en logistiek 
tijdens het middag, ook brachten zij uitnodigingen 
voor het festival in de wijk rond. 

Peter Smit, wethouder Duurzaamheid en 
inwoner van de wijk, maakte duidelijk dat 
de gemeente Oisterwijk duurzaamheid 
belangrijk vindt en daarom ook de 
bewoners met subsidies wil steunen bij 
energiebesparende maatregelen 
voor de eigen woning.

Victor Assmann,  
bewoner van de wijk 

Bunders/Dotterveld, deed 
de bezoekers aan het 

Duurzaamheidsfestival 
verbazen over de 

energiebesparing die  
hij gerealiseerd heeft in  

zijn woning. 
Zijn energierekening daalde 

van ongeveer € 1600 per jaar 
naar nog geen € 20 per jaar. 

De diverse kraampjes op de Inspiratiemarkt werden 
goed bezocht. Zo was er veel belangstelling voor 
het vrijblijvend energieadvies voor de eigen woning 
dat DEC-Oisterwijk aanbiedt. Zeker nu de gemeente 
Oisterwijk hier een financiële bijdrage voor geeft.

Veel mensen  
toonden interesse in de 
elektrische deelauto en 

maakten een proefrit 
om te beslissen of het 

nieuwe initiatief van de 
elektrische deelauto 

iets voor hen is.

buurkracht doe je samen
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht 
om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger of 
gezelliger te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren 
in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en 
te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze 
te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de gratis 
buurkracht-app en de website buurkracht.nl 

www.dec-oisterwijk.nl/smile
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energieadvies
Heb jij vragen over hoe jij je woning kan verduurzamen en 
hoe je daarmee het best kunt beginnen?  Hoe je een lagere 
energierekening kunt krijgen en je wooncomfort kunt 
verhogen? Vragen over wel of (nog) niet aanschaffen van 
zonnepanelen, een warmtepomp of isoleren? Twijfel je of 
jouw woning wel geschikt is voor deze maatregelen? Dan is 
een onafhankelijk energieadvies wellicht iets voor jou. 
Een onafhankelijk energieadviseur loopt samen met 
jou door je woning en geeft je advies over mogelijke 
maatregelen en de logische volgorde daarin. De kosten  
van het advies worden voor de helft betaald door  
DEC-Oisterwijk/gemeente Oisterwijk.
Interesse in zo’n advies of wil je hier meer over weten? 
Stuur dan een mail naar energieloket@dec-oisterwijk.nl  
en een van de energieadviseurs neemt contact met je op.

zonnepanelenacties
Je eigen zonnestroom opwekken is duurzaam, 
leuk en financieel aantrekkelijk. Je kunt dat op 
verschillende manieren doen: 

Zonnepanelenactie Bunders/Dotterveld  
(Geldig t/m juni 2020)
Overweeg je zonnepanelen op eigen dak? Dan is de 
Zonnepanelenactie Bunders/Dotterveld iets voor 
jou! Hoppenbrouwers Techniek stelde samen met 
DEC-Oisterwijk een pakket samen dat naar wens 
aangepast kan worden. Tijdens een vrijblijvende 
opname kan Hoppenbrouwers Techniek je adviseren 
over de mogelijkheden voor jouw woning. 
Interesse? Kijk op www.dec-oisterwijk.nl/smile  
voor de prijzen en het aanvragen van een  
vrijblijvende opname.

Zon op andermans dak
Heb je geen geschikt dak voor zonnepanelen of 
wil je geen zonnepanelen op je eigen dak, dan kun 
je meedoen met een collectief zonnedak. Hierbij 
investeer je samen met anders inwoners van de 
gemeente Oisterwijk in zonnepanelen op een groot  
dak van een bedrijf in onze gemeente. Ook hier  
wek je je eigen zonnestroom op, bovendien is 
deelname financieel zeer aantrekkelijk.  
Kijk voor meer informatie over ‘Zon op andermans 
dak’ op www.zonopoisterwijk.nl.

energie besparen én zelf opwekken?
doe mee met één van deze acties!
De acties die hieronder zijn genoemd zijn zorgvuldig voorbereid en waren onderdeel van de verschillende workshops tijdens het Duurzaamheidsfestival. 
Veel bezoekers hebben zich tijdens het festival al opgegeven voor één of meer van deze acties. De acties m.b.t. zonnepanelen op eigen dak, isolatie en 
Woonconnect, zijn geldig tot en met juni 2020. Het aanvragen van een Energieadvies of deelnemen aan ‘Zon op Andermans dak’ en de elektrische  
deelauto kan daarna ook nog.

elektrische deelauto
In Oisterwijk zijn er elektrische deelauto’s 
beschikbaar. Een initiatief van Gemeente Oisterwijk, 
DEC-Oisterwijk, Onze Auto en Centraal Beheer.  
Er komen in ieder geval twee auto’s bij de laadpalen 
aan de Burgemeester Vogelslaan. Bij voldoende 
belangstelling zal het aantal locaties en auto’s in 
Oisterwijk verder groeien.

Specificaties elektrische deelauto
• Nissan LEAF, 100% elektrisch, reisafstand  

met volle batterij 200 tot 275 km
• Betalen naar gebruik: keuze uit 3 abonnementen
• Laadkosten inbegrepen bij abonnement
• Geen leeftijdsbeperkingen

Kijk voor meer informatie op  
www.oisterwijk.samenslimrijden.nl.

subsidies & financiering
De gemeente Oisterwijk presenteert binnenkort een stimuleringsregeling voor het  
realiseren van verduurzamingsmaatregelen aan je woning. 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) 
Als je tegelijkertijd minimaal 2 verduurzamingsmaatregelen (bijv. spouwmuurisolatie  
en isolatieglas HR++) treft aan je woning, kun je subsidie aanvragen bij de RVO  
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Meer informatie op: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh

WoonConnect
Geldig t/m juni 2020

Woonconnect is een online platform waarmee je woning wordt 
gedigitaliseerd. Vervolgens kun je het interactieve 3D-model  
van je huis van binnen en buiten bekijken, maar ook de straat 
en de buurt in 3D zien. Je zit zelf aan de knoppen om je digitale 
huis te veranderen met bijvoorbeeld het plaatsen van isolatie-
pakketten, zonnepanelenen en het verplaatsen van wanden.  
De energiemodule helpt bij het inschatten van energieverbruik 
en -kosten. Woonconnect geeft je direct inzicht in de kosten en 
opbrengsten, mogelijke subsidies, etc. 
Interesse om jouw woning te digitaliseren? Neem contact op 
met Jos Nij Bijvank: info@jnb-palo.nl 

isolatie-actie
Geldig t/m juni 2020

Verduurzamen van je woning begint met zorgen dat je zo min  
mogelijk energie verbruikt. Wat je niet verbruikt, hoef je immers   
ook niet op te wekken. Het meeste resultaat behaal je door je huis 
goed te isoleren. Dus door het isoleren van muren, vloer en dak.
Spouwmuurisolatie biedt veel voordelen zeker als je woning 
voor 1980 gebouwd is. De relatief lage investering heb je snel 
terugverdiend. 
Doe daarom mee met de actie ‘Spouwmuurisolatie’. Speciaal  
voor de wijk Bunders/Dotterveld met scherpe prijzen en  
goede service. De actie wordt uitgevoerd door Takkenkamp  
Isolatie BV, een gerenommeerd bedrijf met een goede service.  
In de buurt Bunders-West deden we al eerder een dergelijke 
actie met dit bedrijf. Kijk voor het aanmeldingsformulier met de 
actieprijzen op www.dec-oisterwijk.nl/smile. 


