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€ 9.000,subsidie

Er worden WEKELIJKS
ENERGIESCANS uitgevoerd.
We roepen iedereen hierbij op die
nog geen scan heeft aangevraagd
om deze kosteloos aan te vragen.
Of je nou wel of niet overweegt
om gasloos te gaan wonen.
Dit kan via email:
aardgasvrij@ekgaryp.nl

Het meedoen
aan de pilot
‘Aardgasvrij Garyp’
is niet verplicht.

LET OP:

Vanaf 1 juni 2020
nieuwe openingstijden
van het Enerzjyhûs
Donderdagmiddag
van 13.00 – 17.00 uur
Vrijdag
van 09.00 – 17.00 uur
(Wij nemen hierbij de
RIVM richtlijnen m.b.t.
corona in acht.)

Pilot
‘AARDGASVRIJ’
De teller voor aangevraagde subsidieaanvragen stond 31 december 2019
op 52! En meteen zijn in 2020 de eerste
aanvragen alweer bij het Enerzjyhûs
binnengekomen. Ook nieuwe inwoners
van ons dorp weten het Enerzjyhûs
goed te vinden.
STEEDS MEER INWONERS ACTIEF
Inmiddels merken we dat meerdere
dorpsbewoners - zonder dat hun woning nu
gasloos wordt - al actief bezig zijn met het
verduurzamen van hun woning. Bijvoorbeeld
door het aanbrengen van zonnepanelen, HR
++ glas, isolatie, warmtepompboilers etc. Deze
ontwikkeling juichen wij als pilot alleen maar toe,
want ook op die manier draag je een steentje bij
tot het verminderen van CO2 uitstoot en dus een
beter klimaat.
MODELWONINGEN
Op dit moment zijn er twee modelwoningen
gereed. Bent u nieuwsgierig met betrekking tot
de maatregelen die hier zijn genomen en wilt u
eens een kijkje nemen? Laat het ons weten en wij
maken voor u een afspraak. Tevens weten wij van
meerdere inwoners die gasloos wonen, dat ook
hun deur voor u openstaat.
Aanmelden kan via email:
aardgasvrij@ekgaryp.nl of 06 22201490.
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Eind april hebben we 20 families (pioniers) gevraagd
naar de ervaringen sinds zij al een aantal maanden
gasloos wonen.
Aan hen werden de volgende vragen gesteld:
• Hoe bevalt de installatie?
• Wat is het verbruik tot heden?
• Is het comfortabel in de woning of heeft u
moeten inleveren?
• Loopt u tegen problemen aan?
• Hoe is de afhandeling door de installateurs verlopen?
Reacties:
Over het algemeen is iedereen zeer tevreden.
Twee personen gaven aan dat het verbruik van elektra
toch aanzienlijk was gestegen. Men hoopt dat door de
productie van de eigen zonnepanelen dit in de komende
zomermaanden wordt gecompenseerd.
Verder viel uit de reacties op dat bijna iedereen streeft naar de
nul op de meter. Dit betekent dat een woning per saldo over
het gehele jaar gezien geen energie meer hoeft in te kopen bij
een energieleverancier. Maar daarvoor was deze eerste peiling
nog te vroeg. Eind dit jaar zullen we echt weten of men
daadwerkelijk de nul op de meter heeft gehaald.

ACTIVITEITEN
Zodra de nieuwe richtlijnen
van het RIVM m.b.t.
het Coronavirus bekend zijn
zullen we proberen weer
activiteiten in te plannen.
We houden u hiervan uiteraard
tijdig op de hoogte.
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