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NIEUWSBRIEF NR. 3

In deze derde nieuwsbrief aandacht voor gratis appel- en perenbomen, project
Wijkkracht, onderzoek groene bewonersinitiatieven, klimaatadaptatieweek,
collectieve inkoopactie energiebesparende maatregelen, zonneweide Glimmen, het
Energielabel en subsidiemogelijkheden energiebesparing.

GRATIS APPEL- EN PERENBOMEN
19 december in de stad Groningen

Na de populaire actie met 4000 perenbomen afgelopen zomer in
Groningen, worden er in december en januari nog eens 5000 gratis appelen perenbomen uitgedeeld.
De gratis appel- en perenbomen zijn een initiatief van Klimaatadaptatie
Groningen en Meer Bomen Nu. De appel- en perenbomen zijn door corona
niet verkocht en worden anders verbrand. Afgelopen zomer zijn ze vanuit
de koelcel ingekuild op Gronings grondgebied. Voor deze bomen is 3m2 al
voldoende! De bomen zijn gratis, maar het staat vrij om een donatie te doen aan Meer Bomen Nu.
Vanaf vrijdag 11 december 12.00 uur kan er via klimaatadaptatiegroningen.nl/bomen een gratis eticket worden gereserveerd voor een tijdslot op een van de drie uitdeellocaties. Uitdeellocaties en
data zijn: 19 december in Groningen (11.30 – 16.30 uur). Door verplicht reserveren van een boom
worden files voorkomen, kan er corona-proof uitgedeeld worden en weet iedereen zeker dat ze
appel- of perenbomen mee naar huis krijgen. De organisatie stimuleert de gegadigden om zoveel
mogelijk op de fiets te komen. Een bundel van vijf bomen is eenvoudig mee te nemen.
Vijf bomen is tevens het enige aantal dat gereserveerd kan worden, niet meer en niet minder.
Eén e-ticket staat dus voor 5 bomen.
In Groningen worden er daarnaast nog eens ruim 80.000 bomen en struiken geplant in de komende
maanden. Dit zijn zaailingen die worden geoogst uit natuurgebieden en parken. Wil jij je aanmelden
als oogst-, plant of bewaarlocatie of helpen als vrijwilliger de komende maanden? Meld je dan aan
via de website www.meerbomen.nu.
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PROJECT WIJKKRACHT
Hoe duurzaam is mijn huis

Het eerste project Wijkkracht – een samenwerking tussen
Duurzaam Helpman en het Centre of Expertise Energy (EnTranCe)
van de Hanzehogeschool Groningen – is afgesloten.
Een twintigtal bewoners van de Sitterstraat en Troelstralaan hebben
gekeken waar de energieslurpers in hun huis zitten en waar
eventuele warmtelekken optreden.
Vrijwel alle deelnemers zeggen meer inzicht te hebben gekregen in
hun energieverbruik. Enkelen hebben plannen gemaakt om
gemeenschappelijk hun spouwmuren te gaan aanpakken.
In februari start een tweede ronde mocht u mee willen doen: meldt u hier aan.

GROENE BEWONERSINITIATIEVEN
Onderzoek masterstudent RUG

Mijn naam is Willemijn Schreuder en ik ben een master
student van de opleiding Planologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar
groene bewonersinitiatieven in Groningen. Onderwerpen
zoals het klimaat, duurzaamheid en groenbeheer in een stad
hebben mij altijd gefascineerd. Wat ik nog interessanter vind
is de rol van bewoners binnen deze onderwerpen. Het doel
van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen hoe groene
bewonersinitiatieven de betrokkenheid van bewoners in
stedelijk groen en/of klimaatadaptatie kan bevorderen.
Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan mijn onderzoek
en daar kan ik uw hulp goed bij gebruiken!
Ik zou het zeer op prijs stellen als u voor mij een enquête zou willen invullen over dit onderwerp.
De enquête zal maar 7 minuten van uw tijd vragen.
De enquête vindt u via de volgende link:
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0HZGG4xTeNgbnFz
Op 4 januari wil ik de resultaten gaan verwerken, dan sluit de enquête.
Als u nog vragen over de enquête heeft of over mijn onderzoek kunt u mij altijd bellen of mailen.
Willemijn Schreuder, 0630833584 / w.e.schreuder.1@student.rug.nl.

KLIMAATADAPTATIEWEEK
19 tot en met 25 januari 2021
Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord
van Groningen en het Global Center on Adaptation, in
samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze
stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In
dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021
de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd.
Meer dan 70 (inter-)nationale sprekers uit meer dan 20 landen
over de hele wereld bespreken de huidige en toekomstige
status van klimaatadaptatie. Dit alles gebeurt op het gratis
interactieve (online) festival in Groningen.
Het programma van de Klimaatadaptatieweek Groningen zit boordevol leuke, vernieuwende,
inspirerende en verdiepende elementen. Van inspirerende lezingen van internationale jonge
influencers tot duurzame kunstactiviteiten, films en acties om de omgeving te vergroenen.
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Belangrijke gasten die spreken op het evenement in Groningen zijn onder andere Tawakkol
Karman (Nobelprijs voor de vrede 2011), Christopher Pissarides (Nobelprijs voor Economie
2010), Donna Strickland (Nobelprijs voor Natuurkunde 2018) en voormalig secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. Het totale programma van dit bijzondere (inter-)nationale
(online) interactieve festival is te vinden op de website klimaatadaptatiegroningen.nl.

COLLECTIEVE INKOOPACTIE
aanvragen energiebesparende maatregelen

Het Energieloket Groningen – een samenwerking van de gemeente
Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power - organiseert een
collectieve inkoopactie.
Samen met andere huiseigenaren in Helpman kan vloerisolatie,
spouwmuurisolatie, zonnepanelen en warmtepompen ingekocht worden.
Met de inkoopactie worden huiseigenaren ontzorgd met betrekking tot het
nemen van energiebesparende maatregelen. Het Energieloket
garandeert een goede prijs en kwaliteit met een offerte op maat door
speciaal geselecteerde aanbieders. Door de vraag van alle
buurtbewoners te bundelen, is het inkopen goedkoper. De
aanschafkosten zijn dus lager én het levert elk jaar weer besparing op de
energierekening op.
Schrijf je in of lees verder op: www.energieloket-groningen.nl/inkoopactie.
De inkoopactie nog tot 18 december 2020.

ZONNEWEIDE GLIMMEN
De bouw is gestart

Het park is naar verwachting in maart 2021 operationeel.
Er zijn nog 305 zonnepanelen beschikbaar voor inwoners,
stichtingen, verenigingen en bedrijven in het gebied Vries Peize - Groningen-Zuid - Kropswolde. Een paneel kost € 250 en
verdient zich terug in ongeveer 8 jaar. Met een subsidie i.v.m.
aardbevingsschade kunnen ook panelen aangeschaft worden.
De inschrijving sluit 31 december 2020, zo lang de voorraad
strekt. Zie voor informatie www.zonneweideglimmen.nl. En voor o.a.
Verenigingen van Eigenaren is hier de informatie te vinden.

ENERGIELABEL

Kosten worden fors hoger
Het aanvragen van een energielabel gaat vanaf januari fors
duurder worden.
Bij de verkoop van je huis ben je verplicht een energielabel te
overhandigen aan de koper. Doe je dit niet, dan riskeer je een
boete van € 170. Vanaf 1 januari 2021 verandert de aanvraag
van een energielabel. Vanaf dat moment maakt de
woningeigenaar een afspraak met een energieadviseur die het
huis bekijkt en een energielabel opmaakt.
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De kosten voor het nieuwe energielabel zijn afhankelijk van het type woning en de aanwezige
documentatie. De overheid schat de kosten voor een eengezinswoning op €190.
Beschik je al over een energielabel van voor 2020? Dat is geldig tot 10 jaar na uitgifte.
Aanvragen van een energielabel voor particuliere huiseigenaren kan via
www.energielabelvoorwoningen.nl.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS
Regeling loopt nog tot 31 december 2020/31 december 2022

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)
stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in
bestaande koopwoningen.
De subsidieaanvraag voor eigenaar én bewoner is open van
tot en met 31 december 2020.
De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en
met 31 december 2022.
Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2
energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing
eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. U komt in aanmerking voor deze subsidie als de
woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Met
energiebesparende isolatiemaatregelen bedoelen we isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas.
Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Liesbeth Fransen en Henk Hindriks.
Zij zijn namens het wijkcomité Helpman lid van de projectgroep Duurzaam Helpman.
Binnen de projectgroep functioneren diverse werkgroepen.
Voor meer informatie kijk op:
Onze website: www.wijkhelpman.nl (onder Wijkinfo > Duurzaamheid)
of op: duurzaam.wijkhelpman.nl
Sociale media:
Facebook ( @WijkHelpman)
Twitter ( @WijkHelpman)
LinkedIn ( Group: Duurzaam Helpman)
Contact:
Opmerkingen, vragen of ideeën, kunt u aan dit mailadres richten.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, meld dat dan hier
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