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NIEUWSBRIEF NR. 8 
December 2021   
 

In deze achtste Nieuwsbrief aandacht voor 

een aantal zaken die in onze wijk spelen. 
 

 

 

 

 
 

 

Een goed, duurzaam, nieuw jaar gewenst! 
 

We hopen in het nieuwe jaar met mooie plannen en acties te 

komen.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acties Energieloket 
Isolatie en HR++ glas; wijkenergiecoach 

 

Laatste kans gezamenlijke inkoopactie isolatie en HR++ glas 

Je woning isoleren is hét antwoord op de stijgende gasprijzen en de 

allerbelangrijkste stap in de verduurzaming van je woning. Maar hoe weet je wat bij jouw woning 

past? En hoe vind je een betrouwbare aannemer? Het onafhankelijk Energieloket van de gemeente 

Groningen en het Regionaal Energieloket nemen jou dat werk uit handen met de isolatie en HR++ 

inkoopactie. Zij vergeleken veel aanbieders en kozen diegene met de beste prijs/kwaliteit. Je bent 

hierdoor iets goedkoper uit, krijg je een eerlijk en vrijblijvend advies op maat voor jouw woning. Ben je 

akkoord? Dan wordt het voor je uitgevoerd. Zo kun jij je tijd aan andere dingen besteden. Aanmelden 

kan tot en met 31 december. Er zijn 750 plekken beschikbaar en die raken snel vol.  

Dus meld je hier snel aan.  

 

 

Wijkenergiecoach 
De vrijwillige 
wijkenergiecoach helpt 
je met eenvoudige en 
goedkope oplossingen om 
energie én geld te besparen. 
Zo wordt gekeken of er 
warmte lekt, hoe je slim kunt 
ventileren, welke apparaten 
energie slurpen en hoe je 
water kunt besparen. 

En het allerleukste? Je krijgt een energie bespaarpakket ter waarde van € 50.  
Meteen doen dus zo’n gesprek! Klik hier om een gratis advies te boeken. 

https://regionaalenergieloket.nl/groningen/acties
https://grunnegerpower.nl/energiecoaches/
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Project Wijk-Kracht  
Hoe duurzaam is mijn huis? 

In het project Wijk-kracht is de derde ronde net beëindigd. Ditmaal 
hebben er 40 wijkbewoners meegedaan. In dit project ontvangen 
de buren onder begeleiding van studenten van de 
Hanzehogeschool voorlichting en meetapparatuur om in hun eigen 
woning te onderzoeken welke apparaten het meeste energie 
gebruiken en met behulp van een warmtecamera kunnen de 
bewoners zelf bekijken of en waar er warmtelekken optreden in 
hun huis. 
 

Juist samen met de buren is dit een leuk project om de huizen en het energiegebruik onderling te 
vergelijken.. 
Een 4e ronde start in februari. Aanmelden kan hier. 
 

 

Tiny forest 
Zelf een klimaatbosje planten 

Het klimaat verandert. Groningen krijgt daardoor meer hittestress 

in woonwijken en bovendien overbelasting van het riool bij 

hoosbuien. Mensen met een tuin kunnen daar zelf iets aan doen. 

Bijvoorbeeld verharding vervangen door groen of door voor meer 

beplanting te zorgen. Door variatie in beplanting ontstaat er 

biodiversiteit en daardoor komen er meer vlinders, bijen en vogels 

op de tuin af. Ook geeft beplanting schaduw en dat verlaagt bij een 

hittegolf de temperatuur in de tuin en zelfs in huis. 
In november hebben de Groene Burgemeester en IVN Natuureducatie een aantal zelfplantpakketten 
ter waarde van € 125,- aan inwoners van de gemeente ter beschikking gesteld. Het pakket bestond uit 
een speciale mix van inheemse boompjes, heesters en een zadenmix met 27 soorten inheemse krui-
denplanten en hiermee kon zo’n 6 m2 beplant worden. In Helpman hebben 29 bewoners een pakket 
op kunnen halen. De meeste planten en zaden zijn direct de grond in gegaan.  

 

Hieronder een herinnering aan een aantal acties 
 

FIJNSTOFMETINGEN IN HELPMAN  
Veel mensen maken zich naast de toegenomen verkeers-

onveiligheid ook zorgen om de stijgende fijnstofgehaltes in onze 

lucht. Om dit laatste nu “hard” te kunnen maken bestaat er een 

mooi “citizen-Science” project: onzelucht.nl. Een project waarbij 

getracht wordt om het fijnstofgehalte in onze noordelijke provincie 

veel gedetailleerder in beeld te brengen dan het RIVM met 

slechts een paar meetstations doet op dit moment.  

Het idee is dat diverse inwoners zelf met behulp van een (eenvoudig zelfbouw) meetstation de fijnstof 

voor hun huis gaan meten. 

Wij hebben als Duurzaam Helpman een 10-tal meetstations aangeschaft, daarvan zijn er nog een 

paar beschikbaar. We zoeken geschikte locaties (liefst aan doorgaande wegen) om die op te hangen. 

Hier kunt u zien waar al gemeten wordt op dit moment. 

Aanmelden voor een meetstation kan hier. 

mailto:duurzaam@wijkhelpman.nl
http://www.onzelucht.nl/
https://maps.sensor.community/#15/53.1955/6.5834
mailto:duurzaam@wijkhelpman.nl
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ONDERGRONDSE CONTAINERS MET POSTERS 
Meer kleur in de wijk 

In samenwerking met de gemeente willen wij de mogelijkheid bieden om een 

zgn. clickframe op een ondergrondse container te adopteren. In dit frame 

kunnen posters, kunstwerken of andere informatie geplaatst worden. 

Als wijkcomité lijkt ons dit een hele goede manier om de wijk op de hoogte te 

houden van de acties en andere zaken die de gehele wijk aangaan.  

Er zijn wat spelregels omtrent de invulling (geen reclame of aanstootgevend 

materiaal).  

We zijn op zoek naar buurtgenoten die mee willen helpen deze 

containerframes te onderhouden. Aanmelden kan hier. 

 

 

 
 
 

 
 

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: duurzaamhelpman.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 

 

mailto:duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl?subject=Container%20clickframe
http://www.wijkhelpman.nl/
http://www.wijkhelpman.nl/
http://duurzaamhelpman.nl/
http://duurzaam.wijkhelpman.nl/
https://www.facebook.com/wijkhelpman
https://www.facebook.com/wijkhelpman
https://twitter.com/WijkHelpman
https://twitter.com/WijkHelpman
https://www.linkedin.com/groups/8826393/
https://www.linkedin.com/groups/8826393/
mailto:duurzaam@wijkhelpman.nl?subject=tips%20voor%20de%20nieuwsbrief
mailto:duurzaam@wijkhelpman.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief

