Kun je deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan
afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online
versie.

Bekijk de webversie

In de buurtbrief
De Huismeesters is altijd in de buurt. Daarom krijg je onze nieuwsbrief: 'in de Buurtbrief'. Wil je
reageren? Dat vinden we leuk! Laat van je horen via info@dehuismeesters.nl

De prijzen van gas en energie zijn gestegen. Dat
merk je waarschijnlijk aan je energierekening.
We begrijpen goed dat je je zorgen maakt. Wij
willen je zo goed mogelijk helpen.
Deze buurtbrief gaat daarom helemaal over energie.
Je leest wat De Huismeesters doet als het gaat om
energie. Je ziet ook tips die helpen om zelf jouw
energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

Duurzaam wonen
Verduurzamen helpt mee om het verbruik van gas en energie naar beneden te brengen.
De Huismeesters heeft daarom sinds 2018 al 1412 woningen in Groningen
energiezuiniger gemaakt. Daar gaan we stap voor stap mee door.
Als je in een woning van De Huismeesters woont met een energielabel E, F of G dan wordt jouw
woning uiterlijk in 2028 verduurzaamd. Tenzij je in een monument woont of jouw woning
gesloopt wordt.
We kunnen maar een bepaald aantal woningen tegelijk verduurzamen. Dat komt omdat de
benodigde materialen beperkt beschikbaar zijn. Ook de levertijd en de capaciteit van onze
bouwpartners is beperkt. We informeren je tijdig als we jouw woning gaan verduurzamen.

Wist je dat...
Schone lucht sneller warm wordt? Ventileren helpt dus om energie te besparen. Bekijk alles
over ventileren in het filmpje hieronder van Milieu Centraal.

Waar steek jij energie in?
Door minder stroom en gas te gebruiken, bespaar
je geld. Deze gratis tips helpen je om je stroom- en
energieverbruik te verminderen:
Tip 1:
Verwarm alleen de kamer waar je bent
Houd deuren dicht en verwarm alleen ruimtes waar je
bent. Let er wel op dat het niet vochtig wordt in de
ruimtes waar je niet bent. Zet dan de verwarming een
klein beetje open.
Besparing: € 240,- per jaar
Tip 2:
Zet de verwarming op 15 graden als je weg bent
Als je niet thuis bent, kan de verwarming lager. Zet de verwarming op 15 graden als je
weggaat. Let op: bij vloerverwarming moet de temperatuur overdag als je niet thuis bent en ’s
nachts altijd op 17 graden staan.
Besparing: € 340,- per jaar

Meer gratis tips

Wist je dat...
Je energieleverancier de leveringstarieven voor elektriciteit en gas bepaalt? Ook de overheid en
je netbeheerder spelen een rol. De Huismeesters heeft hier geen invloed op. We helpen je wel
graag om energie(k) de winter door te komen.

Buurtbewoners van de wijk Vinkhuizen ontvingen een uitnodiging om een pakket met energiebesparende maatregelen samen te
stellen. Binnenkort bezoeken we meer wijken, als we jouw wijk bezoeken informeren we je hierover.

Gratis advies van een energiecoach
De wijkenergiecoach is een speciaal opgeleide bewoner uit jouw buurt. Iemand die de
wijk kent en je onafhankelijk adviseert over besparen van energie.
De wijkenergiecoach kijkt samen met jou welke kleine maatregelen in jouw huis de meeste
voordelen opleveren. Jullie stellen een energietas op maat samen ter waarde van 50 euro. Kies
bijvoorbeeld voor LED-lampen, timers voor de douche, tochtstrips, radiatorfolie of een
waterbesparende douchekop. Zo zet je snel en gratis mooie stappen om te besparen!

Aanmelden

Samen plezier maken met energie
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel
lampen branden er in jouw huis? Junior Energiecoach
daagt kinderen en hun gezin uit.
Met proefjes, puzzels en spelletjes ontdek je waar jullie
kunnen besparen. Je kind wordt benoemd tot Junior
Energiecoach en jouw portemonnee blijft een beetje voller.
Junior Energiecoach is een spel voor kinderen van 7 tot 12
jaar en hun gezin.
Nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor de volgende
ronde van Junior Energiecoach. Eerst weten of het spel leuk
is voor jouw kind? Doe samen de test en ga met je kind op
stopcontactsafari. Zelf een gokje wagen? Neem een kijkje bij
de Junior Energiecoach puzzels en spelletjes.

Energietoeslag/bijzondere bijstand
Het is mogelijk om een energietoeslag aan te vragen bij
de gemeente. Op de site van de gemeente lees je de
voorwaarden. Daar kunt je de energietoeslag ook direct
aanvragen. Kijk op: energietoeslag voor energieprijzen.
Door de stijging van de energieprijzen kan de jaarafrekening
of het maandelijks voorschotbedrag van jouw
energieleverancier flink hoger zijn. Heb je geen recht op de energietoeslag of heb je niet genoeg
aan de 1.300 euro energietoeslag? Soms kan de gemeente dan helpen met bijzondere bijstand.
Je kunt deze bijzondere bijstand zelf aanvragen.
Heb je hulp nodig met het aanvragen van de energietoeslag en/of bijzondere bijstand? Je kunt
dan bij het WIJ-team bij jou in de buurt hulp krijgen. Kijk op: WIJ-teams - Wij Groningen

Wist je dat...
Je hulp kunt krijgen als je moeite hebt om iedere maand je rekeningen te betalen of als je
graag meer inzicht in jouw financiën wilt?
Loop eens binnen bij het financieel spreekuur van WIJ Groningen bij jou in de wijk. Kijk hier
voor het dichtstbijzijnde WIJ-team.
Ook kun je terecht bij de Groningse Kredietbank aan het Harm Buiterplein. Het
inloopspreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en op
woensdag van 09:00 tot 16:00 uur.

Als je de huur (tijdelijk) niet kunt betalen
Natuurlijk hopen we dat je met alle
informatie in deze buurtbief energie(k) de
winter doorkomt. Maar soms kan het toch
gebeuren dat je de huur niet op tijd of niet
volledig kunt betalen. Bijvoorbeeld doordat
de energierekening opeens heel hoog is
geworden.
Neem dan tijdig contact met ons op. Wij gaan
graag met je in gesprek om samen tot een
oplossing te komen.
Mail naar: info@dehuismeesters.nl;
Bel ons op werkdagen tussen
8.30 uur en 16.30 uur: (050) 365 71 71;
Of kom langs voor een gesprek: Friesestraatweg 18 in Groningen.
Langskomen kan op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Meer tips en informatie
Er is nog veel meer informatie beschikbaar over energielasten en
financiën. Wil je meer lezen? Kijk dan ook eens op deze websites:
Veelgestelde vragen over energielasten
Cursus: rondkomen kun je leren
Eurocoach voor jongeren
De voorzieningenwijzer

Direct regelen
Ga naar onze website om bijvoorbeeld direct een betalingsregeling te treffen, uw huur op te zeggen, een reparatieverzoek in te dienen,
overlast te melden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@dehuismeesters.nl toe aan uw adresboek.
De afbeeldingen in deze nieuwsbrief zijn afkomstig van www.rawpixel.com, de gemeente Groningen, Junior Energiecoach en De
Huismeesters.

