
       

Gemeente Midden-Groningen  Energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland 

Uitnodiging informatieavond “Energie Zuinig Thuis” 

Benieuwd of jouw huis klaar is voor een hybride of all-electric warmtepomp? Of welke andere 

stappen je (eerst) kunt zetten om je huis te verduurzamen?  

Naar aanleiding van de respons op de enquête die we bij de bewoners van Lageland hebben uitgezet, 

zijn bij een aantal woningen extra vragen gesteld en hebben diverse bewoners een bezoek gehad van 

energie-adviseur Stef Folmer uit Lageland en Theo Elfrink, de door gemeente Midden-Groningen 

ingehuurde energiespecialist.  

Op basis van de bevindingen uit de enquêtes en het onderzoek ter plekke organiseert 

energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland in samenwerking met de gemeente Midden-

Groningen een informatieavond.  

Op deze avond zullen de conclusies uit de onderzoeken naar voren worden gebracht over de 

mogelijkheden bij veel van de woningen van Lageland. Er zijn vervolgens algemene richtlijnen te 

geven over de mogelijke energiebesparende maatregelen van woningen uit verschillende 

bouwperiodes.  

U bent welkom op maandagavond 23 januari 2023, om 20 uur in de kantine van 

voetbalvereniging Harkstede. Adres: Hamweg 49-B te Harkstede. Opgave vooraf is niet 

nodig. 

Voor toepassing van een warmtepomp of een hybride warmtepomp en het hiervoor benodigde 

vermogen is er vervolgens de mogelijkheid om u op te geven voor een zogenaamde “Energiezuinig 

Thuis-scan”. Deze scan kan helaas alleen ingezet worden voor woningeigenaren die een slimme 

energiemeter hebben!  

De aanwezigen krijgen uitleg over het landelijke project “Energiezuinig thuis”. Na toestemming voor 

het uitlezen van uw slimme meter kan op basis van de slimme meterdata van het afgelopen jaar, en 

enkele extra gegevens over je woning, een thuisscan gemaakt worden. Op basis hiervan krijg je een 

indicatie of en eventueel welke warmtepomp (hybride of all-electric) geschikt is voor uw woning. Ook 

geeft de thuisscan inzicht in het energieverbruik voor tapwater.  

Na afloop van de informatieavond kunt u besluiten om u in te schrijven voor een thuisscan. U 

ontvangt na inschrijving een voucher hiervoor. Deelname is gratis; de gemeente Midden-Groningen 

betaalt de kosten voor alle deelnemers die wonen in Midden-Groningen en de leden van CDL die 

wonen in Lageland-GN. 

Wilt u alvast meer informatie over het landelijke project Energiezuinig thuis? Kijk dan eens op: 

www.energiezuinigthuis.nl 

Via deze site kunt u ook de ontvangen vouchercode invullen en de thuisscan aanvragen.   

 

 

http://www.energiezuinigthuis.nl/

