Op weg naar
een aardgasvrij

Nederland wordt aardgasvrij in 2050. We zijn met elkaar op weg om stappen te zetten richting

een aardgasvrij in het Land van Cuijk. Of u nu huurder, huiseigenaar of ondernemer bent, u kunt
er nu alvast rekening mee houden dat de komende 30 jaar alle woningen en andere gebouwen

van het aardgas af gaan. Dat kunt u doen door zo min mogelijk gas te gebruiken of als eigenaar
helemaal van het gas af te gaan.

Land van Cuijk
Wat kan ik zelf doen?

START

VANDA AG

Ik huur een woning:

Ik heb een eigen woning:

• Vragen aan verhuurder hoe en wanneer

• Informatie inwinnen bij gemeente en leveranciers

• Zelf kleine bespaarmaatregelen nemen

• Met andere (duurzame) woningeigenaren spreken

woning wordt verduurzaamd

• Plan van aanpak laten maken

• Als huurders elkaar helpen met bespaartips

• Eerste stappen zetten, van kleine naar grote
maatregelen, het hoeft niet allemaal in één
keer klaar
• Informatie aan andere woningeigenaren geven
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Hoe kan ik als huurder of eigenaar

Welke bespaarmaatregelen kunnen

energie besparen?

eigenaren nog meer nemen?

1. Tochtstrips plakken

1. Isoleren vloer, gevel, dak

2. Radiatorfolie achter de verwarming uitrollen

2. Kieren dichten

3. Verwarmingsbuizen en warmwaterleiding

3. Dubbel (HR++) of triple glas plaatsen
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4. Waterzijdig inregelen verwarming

isoleren
4. Brievenbusborstel en deurborstel plaatsen

5. Koken op inductie

5. Radiator-ventilatoren plaatsen voor hoger

6. Hybride of volledige warmtepomp installeren
7. Warmtepomp ook gebruiken om te koelen

warmte rendement
6. Waterbesparende douchekop gebruiken

8. Huis verwarmen met infrarood

7. CV/thermostaat instelling (temperatuur

9. Warmte-terugwininstallatie plaatsen
10. Helemaal van het aardgas af

verlagen naar 60°)

Wat doet de gemeente?

2050

aardgasvrij

Beste alternatieven

Opstellen

Samen met woningeigenaren en

onderzoeken

wijkuitvoeringsplan

huurders in de wijken aan de slag

Wat doet de gemeente nog meer?

• Ervaringen en goede voorbeelden huurders en woningeigenaren delen
• Huurders en woningeigenaren helpen via het energieloket
• Duurzaamheidslening verstrekken
• De aanleg van warmtenetten organiseren
Informatie geven

• Huurders en kopers helpen met bespaaranalyse via:
warmtebeeldcamera, CO2 meter en vochtmeter
• Huurders en kopers advies aanbieden:
inzet klushulpen, energiecoaches, spreekuren en woningadviseurs

