
 

 

 

  

  

 
 

 
  

 

  

NIEUWS 

Volg onze 
GRATIS webinars 
'Energie besparen' 
Isoleren 
22 maart om 19.30 uur 

Warmtepompen 
27 maart om 19.30 uur 

Lees meer op pagina 2 

Beste inwoner, 

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare, 
duurzame energie. Dit is van belang bij het oplossen van vrijwel 
elke uitdaging. Of het nu gaat om het eigen huishoudboekje, 
werkgelegenheid, klimaatverandering, veiligheid of 
voedselproductie. Om dat mogelijk te maken moeten we zuiniger 
omgaan met energie en overgaan op duurzame energie. 

Veel inwoners in Maasgouw zijn zich hier al van bewust. De afgelopen 
winter hebben steeds meer woningeigenaren hun woning verder 
verduurzaamd. Het aantal zonnepanelen dat hun plekje heeft 
gevonden op de Maasgouwse daken neemt nog steeds fink toe. 

Wat kunt u nog meer doen om uw huis te verduurzamen? Om u op 
weg te helpen organiseren we binnenkort twee gratis webinars. Heeft 
u na het bekijken van de webinars behoefte aan nog meer duurzame 
informatie? Bezoek dan het Energieloket van Coöperatie Duurzaam 
Maasgouw of bel met het Duurzaam Bouwloket. Dit en meer leest u in 
deze nieuwsbrief. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Sjors Blomen 
Wethouder duurzaamheid 

De gemeente Maasgouw heeft zich verbonden aan de Global Goals. 
Dit zijn 17 doelen voor een betere, duurzame wereld. 

Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger kunt 
maken? Vindt u het lastig om te bepalen hoe u dit het 
beste kunt aanpakken? Heeft u een specifeke vraag over 
energie besparen of het verduurzamen van uw woning? 

Dan kunt u terecht op het wekelijkse energiespreekuur 
van Coöperatie Duurzaam Maasgouw. 

Spreekuur 
Het wekelijkse spreekuur is GRATIS en vindt iedere week 
plaats op de volgende locaties: 
• maandag vanaf 14:30 uur tot 16:00 uur 

in Bibliocenter Maasbracht, Suikerdoossingel 49 in 
Maasbracht; 

• donderdag vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur 
in Bibliocenter Heel, Sportparklaan 56 in Heel. 

Onafhankelijke experts van Coöperatie Duurzaam 
Maasgouw beantwoorden uw vragen. 

Aanmelden 
Wilt u gebruik maken van het energieloket? Maak 
dan vooraf een afspraak. Dit kunt u doen door het 
aanmeldingsformulier in te vullen op de website van 
Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Heeft u vragen over 
het energieloket? Stuur dan een mail naar 
energieloket@duurzaammaasgouw.nl. 

Meer informatie 
Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een vrijwilligersinitiatief 
van inwoners. Ze zet zich actief in om gemeente Maasgouw 
te verduurzamen. Meer weten? Kijk op 
www.duurzaammaasgouw.nl/energie-loket 
voor duurzame tips en informatie. 

Energieloket 
Maasgouw 

Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van 
de gemeente Maasgouw. Bewoners kunnen hier 
terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het 
energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van 
hun woning. Het loket heeft ook informatie in huis 
over de mogelijkheid van subsidie en fnanciering. 
Ook zijn er enkele diepgaande telefonische advies-
gesprekken aan te vragen. Voor meer informatie zie 
www.duurzaambouwloket.nl/maasgouw of bel 
naar 0475 222 004. 

Advies, subsidie en andere regelingen 
Meer informatie over het verduurzamen van uw 
woning vindt u op www.gemeentemaasgouw.nl/ 
verduurzamen-woning. 

Vragen over het 
verduurzamen 
van uw woning? 

NIEUWSBRIEF ENERGIEK 
MAASGOUW 

Wilt u weten wat u kunt doen om samen met ons te 
bouwen aan een duurzaam Maasgouw? Meldt u 

zich dan aan voor onze gratis nieuwsbrief 
via gemeentemaasgouw.nl/digitale-nieuwsbrief. 

COÖPERATIE 

MAASGOUW 
DUURZAAM 

SAMEN OP WEG NAAR EEN DUURZAAM MAASGOUW 

www.duurzaammaasgouw.nl 

Stel ze aan het Duurzaam 
Bouwloket. 

Gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht  



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Energie besparen in uw woning? 

Volg het gratis webinar! 

Uw energierekening verlagen? Of uw woning verduurzamen? 
Wij helpen u op weg. De gemeente Maasgouw organiseert 
samen met het Duurzaam Bouwloket twee online informa-
tiebijeenkomsten over energie besparen. Tijdens deze 
gratis webinars krijgt u tips en adviezen van deskundige 
energieadviseurs van het Duurzaam Bouwloket. Zij vertellen 
u ook meer over kosten en beschikbare subsidies. 

Aanmelden voor de 
webinars kan via: 

www.duurzaambouwloket.nl/ 
aanpakken-maasgouw 

U kunt de webinars na afoop terugkijken 
via: www.gemeentemaasgouw.nl/ 

verduurzamen-woning 

Isoleren op woensdag 22 maart om 19.30 uur. 

Tijdens dit webinar hoort u: 
• Hoe u uw woning stap voor stap kunt isoleren. 
• Welke maatregel uw energieverbruik het meest verlaagt. 
• Welke maatregel uw woning comfortabeler maakt. 

Warmtepompen op maandag 27 maart om 19.30 uur. 

Tijdens dit webinar krijgt u uitleg over: 
• Wat de techniek is van de warmtepomp. 
• Welke soorten warmtepompen er zijn. 
• Wat het rendement is. 
• Hoe eigenaren een keuze maken. 

De onderwerpen en tijdstippen 
van de webinars: 

Subsidies verduurzamen woning 
Met subsidie wordt isolatie en energie besparen nog aantrek
kelijker. We zetten de belangrijkste regelingen voor u op een rij. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie 
en Energiebesparing (ISDE) 
Een subsidie voor woningeigenaren voor isolatiemaatregelen 
(sinds 2023 ook voor één isolatiemaatregel), zonneboilers, 
(hybride) warmtepompen en een elektrische kookvoorziening. 
De uitvoering is door een bouw- of installatiebedrijf. Aanvragen 
kan via www.mijnrvo.nl. 

Energiebespaarlening 
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke manier voor 
eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen mee 
te fnancieren. Bijvoorbeeld voor isolatie of zonnepanelen. Voor 
meer informatie zie www.warmtefonds.nl. Huishoudens met 
een verzamelinkomen tot € 45.015 per jaar hoeven zelfs geen 
rente te betalen. 

Duurzaam Thuis lening 
Het is voor huurders en voor particuliere woningeigenaren 
mogelijk om bij de provincie Limburg geld te lenen voor het 
verduurzamen of levensloopbestendig maken van uw woning. 
Voor meer informatie zie www.duurzaamthuislimburg.nl. 

Scan om aan te 
melden voor de 
gratis webinar 

‘De chocoladezoen’: 
het duurzame droomhuis van Roel en Xaviera 

Door de hoge gasprijzen gaan ook in Maasgouw steeds meer mensen aan de slag met de 
energietransitie. Roel Ritzen en Xaviera Burón Klose uit Stevensweert volgden hun hart en kozen 
ervoor om duurzaam te bouwen. Goed voor hun eigen portemonnee en goed voor de wereld. 
“Door nu slimme keuzes te maken, kunnen we straks dubbel en dwars genieten.” 

Geluk zit voor hen niet in spullen, maar in tijd. In het beleven van 
mooie momenten met elkaar en met hun dierbaren. ‘Less is more’, 
zo luidt het levensmotto van Roel en Xaviera. Het jonge echtpaar 
plukt de dag, maar denkt ook na over de toekomst. ‘Slimme 
keuzes maken voor later’, noemen ze het zelf. “Hoe lager onze 
woonlasten, hoe eerder we kunnen stoppen met werken en alleen 
nog maar kunnen genieten.” 

Een huis als een winterjas 
Vanuit deze levensflosofe ontwierp en bouwde het jonge stel 
in 2017 hun eigen, duurzame droomhuis Singelstraat Noord 11 
in Stevensweert. In het vestingstadje ook wel bekend als ‘De 
chocoladezoen’. Een moderne schuurwoning, met eerbied voor 
de lokale geschiedenis gebouwd op de contouren van twee in 
verval geraakte stalletjes. Roel is bouwkundig ingenieur, Xaviera 
architect. In hun nieuwe stulp brachten ze de liefde voor hun 
vak en alles waar zij als mens voor staan samen. En dus kozen ze 
niet voor steen, maar voor houten skeletbouw. Hun huis is een 
zogeheten Passiefhuis. Dat wil zeggen: luchtdicht en extreem 
goed geïsoleerd zodat er geen energie naar buiten lekt. Als een 
warme winterjas. Roel licht toe: “Doordat onze woning op het 
zuiden is gericht, wordt de warmte van de zon optimaal benut. 
Mechanische ventilatie zorgt voor een gezond binnenklimaat. 
Verder is ons huis heel compact en zitten alle installaties dicht bij 
elkaar zodat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. Omdat we 
nauwelijks energie verbruiken en zelf zonne-energie opwekken 
hebben we zelfs geen warmtepomp nodig, al is de aansluiting 
daarvoor wel gemaakt.” 

Ook de gebruikte bouwmaterialen zijn toekomstbestendig, 
zo gaat Xaviera verder. “De gevels en het dak zijn bekleed met 
houten latten die volgens een Japanse techniek zijn aangebrand. 
Hierdoor is ons huis beschermd tegen de invloeden van het weer 
en vervelende beestjes. Ter compensatie van het gebruikte hout 
hebben we elders in het land samen met de leverancier een aantal 
bomen geplant.” 

Stap 1: begin met isoleren 
Hun duurzame ‘Chocoladezoen’ is een cadeautje voor de 
portemonnee. “We betalen een paar tientjes per maand aan 
energielasten. Dat is inclusief het opladen van onze elektrische 
auto”, lacht Xaviera. 

Net als in 2019 willen zij ook dit jaar hun woning openstellen voor 
geïnteresseerde bezoekers tijdens de Duurzame Huizenroute in 
Maasgouw. Roel en Xaviera weten waarover ze praten en hebben 
een duidelijk advies aan iedereen die zijn energierekening 
omlaag wil brengen. “Begin met het isoleren van je huis. Het 
is een relatief kleine investering die je snel terugverdient. Hoe 
duurzamer je woning, hoe lager je maandlasten. Maar minstens 
zo belangrijk: laat je adviseren door een bouwfysisch expert. Zo 
voorkom je bouwtechnische problemen als gevolg van vocht- en 
schimmelvorming. Goed isoleren is een vak. Dus ga niet zelf lopen 
beunhazen, maar pak het professioneel aan.” 

De Duurzame Huizen Route is dit jaar op 28 oktober 
en 4 november. Dit najaar kunt u meedoen aan de 
verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland. 
Meer informatie: www.duurzamehuizenroute.nl/maasgouw 

Verlaagd BTW 
Isoleren 
Wanneer u uw woning (als die ouder is dan twee jaar) 
energiezuiniger maakt met isoleren, dan vallen de arbeidskosten 
van het aanbrengen van isolatiemateriaal onder het 9% BTW 
tarief. De materiaalkosten vallen wel onder het 21% tarief. 

Zonnepanelen 
De BTW voor zonnepanelen op woningen of op bijgebouwen van 
een woning is afgeschaft, deze is dus 0%. 

Meer informatie 
Er zijn nog meer aantrekkelijke subsidies en leningen beschik-
baar. Een overzicht van alle mogelijke regelingen krijgt u als 
u de subsidiecheck doet op: www.duurzaambouwloket.nl/ 
subsidiecheck. 

www.duurzaambouwloket.nl
www.duurzaamthuislimburg.nl
www.warmtefonds.nl
www.mijnrvo.nl

