
       VerduurSAMEN2030:

wát hebben 
            we samen al 
       veel bereikt!

VERDUURSAMEN2030-IMPULS

Samen gaan we voor een energie- 

onafhankelijk Bergen in 2030. 

Daar hebben we de afgelopen tijd  

al veel in bereikt. Op deze pagina’s 

vind je een overzicht van waar  

we staan en wat we de afgelopen  

periode hebben gedaan.  

 WAAR ZIJN WE MEE BEZIG? 

 50%
 Energielandgoed Wells Meer 

 30%
 Kleinschalige opwek en innovatie,  

bijvoorbeeld: 

• Postcoderoosprojecten Afferden en Well

• De mogelijkheden worden bekeken voor 

 een postcoderoos op de gemeentewerf

• Zon op bedrijfsdaken

 20%
 Besparing door inwoners,  

bijvoorbeeld:

• VerduurSAMEN2030-Impuls

• Woningscans

• Adviesgesprekken

• Energy Party’s

• Stimuleren van bewustwordingsprojecten

• Uitdelen van energiebespaartassen

HOE BEREIKEN
WE ONZE AMBITIE? VERDUURZAMEN 

HUURWONINGEN
We werken samen met woningcorporatie 

Destion en hebben afspraken gemaakt 

over hoe woningen te verduurzamen. 

Zo zet Destion in op het isoleren van wonin-

gen en zijn nieuwbouwwoningen voorzien  

van een warmtepomp. Ook zijn er al veel 

zonnepanelen aangebracht op de woningen 

van Destion. De woningen zijn hierdoor van 

een gemiddeld B-label naar een gemiddeld 

A-label gegaan. 

Hiernaast een overzichtje van het aantal 

woningen van Destion met zonnepanelen.  

De komende jaren vindt de verdere uitrol 

plaats en worden steeds meer huurwoningen 

verduurzaamd.

DORP AANTAL 
 WONINGEN

Afferden 48

Bergen 128

Siebengewald 43

Well 24

Wellerlooi 27

Totaal 270

Op onze website staan twee 

filmpjes waarin we laten zien 

hoe Destion bezig is met duur- 

zaamheid. Scan de QR-code  

om ze te bekijken of ga naar 

verduursamen2030.nl/

destion-verduurzaming.

Met de VerduurSAMEN2030-impuls kunnen inwoners subsidie aanvragen voor duurzame

initiatieven. Er kan voor verschillende zaken subsidie worden aangevraagd. Geweldig  

om te zien dat daar veel gebruik van wordt gemaakt. Hieronder zie je een overzicht van 

hoe vaak waar subsidie voor is aangevraagd. 

Het is tot het einde van het jaar mogelijk om nog subsidie  

aan te vragen. Op zoek naar meer informatie?  

Neem eens een kijkje op: verduursamen2030.nl/impuls. 

TYPE AANVRAAG AANTAL

Oprichten energiecoöperatie 2

Project gericht op bewustwording 7

Isolatiemaatregelen in woningen 31

Eenvoudige energiebesparende maatregelen in woningen 35

Totaal aantal aanvragen 75

50% 30%

20%

Vraag nog
dit jaar jouw
subsidie aan

Cijfers tot en met juli 2021

Cijfers tot en met 18 oktober 2021



We vinden het belangrijk dat we weten wat er bij inwoners speelt en hoe ze tegen 

zaken aankijken. Voor de zomer van 2021 hebben we daarom een onderzoek laten 

uitvoeren. Met de resultaten van het onderzoek gaan we aan de slag. Binnenkort 

delen we op onze website een overzicht van de resultaten van het onderzoek. 

Frank Bolder, van onderzoeksbureau Opiniepijlers:

“Het is erg leuk om te zien dat er ontzettend veel inwoners (475) met ons in  

gesprek zijn gegaan over onder andere het programma VerduurSAMEN2030.  

Inwoners voelen zich betrokken bij hun dorp en gemeente en het was goed om  

te horen dat een deel al meedoet. De gesprekken hebben informatie opgeleverd 

om samen met de inwoners nieuwe stappen te zetten.“

ONDERZOEKSBUS

  bergen.nl/verduursamen2030

  verduursamen2030@bergen.nl

 VerduurSAMEN2030 

 VerduurSAMEN2030 

              Pssst, wist je al dat 
  onze website vol staat met tips 
       over hoe je energie
              kunt besparen? Kijk eens op 
   verduursamen2030.nl/
                   bespaarmetonsmee

Het Energielandgoed Wells Meer 

vult voor 50% onze ambitie in.  

Kijk op de website voor meer 

informatie:  

energielandgoedwellsmeer.nl
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WAAR STAAN WE IN DE PLANNING?

RUIM 800 
WARMTESCANS 
Eerder dit jaar zijn er bij ruim 800 woningen 

in de gemeente warmtescans uitgevoerd.  

Met warmtescans kun je zien waar warmte 

weglekt en krijgt de inwoner inzicht in de 

mogelijkheid om isolatiemaatregelen te 

treffen. 

De komende periode worden er in de  

gemeente Bergen nog meer warmtescans 

uitgevoerd!

 EN VERDER HEBBEN WE IN 2021  
TOT NU TOE..

• 59 woningscans uitgevoerd.

• De VerduurSAMEN2030-impuls verlengd én uitgebreid.

• Samen met de andere gemeentes in de regio  

de RES 1.0 ingediend. Hierin geven we als regio aan hoe  

we als regio meer energie willen besparen en duurzaam 

opwekken.

• Een duurzaamheidshoekje geopend in de bibliotheek  

BiblioPlus.

• Boekenpakketten uitgedeeld aan alle basisscholen in de  

gemeente.

• Een klimaatbingo georganiseerd voor basisschoolleerlingen. 

ACTUEEL

STIJGENDE 
ENERGIEPRIJZEN: 
HOE ZIT DAT? 
Neem eens een kijkje op 

verduursamen2030.nl/

stijgende-energieprijzen


