
 
 
 
 
 
Herfstnieuwsbrief Elkenien Grien 

De herfst is weer begonnen, regen (gelukkig) en lagere temperaturen. Dus tijd 
voor een Nieuwsbrief. We beginnen met een opbeurend motto van stichting 
Urgenda. Dat is wel nodig in deze soms ontmoedigende tijd. 

“Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt” zie 
rapport Urgenda 2019. 

Hier staat Elkenien Grien ook voor. We zitten niet stil. Dat ziet u ook in deze 
Nieuwsbrief.\ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Help! Mijn energierekening wordt veel te hoog 

Een uitroep die wij de laatste tijd veel gehoord hebben. Dit is niet de plek om 
uitgebreid in te gaan op de oorzaken maar Elkenien Grien wil natuurlijk wel 
alles doen wat kan om de ellende te beperken. Op onze website hebben wij 
een stel uitgebreide tips hiervoor gezet. Zie www.elkeniengrien.nl/help   
Verder draaien onze energiecoaches overuren om hun klanten aan huis te 
bezoeken. Hebt u een gerichte vraag dan is die het eenvoudigst per e-mail te 
stellen: info@elkeniengrien.nl Voor uitgebreider advies bent u natuurlijk elke 
woensdag- en zaterdagmiddag van harte welkom in ons Energiecafé.  
Moet de zaak echt even ter plekke worden bekeken dan kunt u via het 
contactformulier op onze website altijd om bezoek van een energiecoach 
vragen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 
Bezoekjes aan de deur in de wijk Kooilanden in Dokkum 

Een grote wijk, ongeveer 500 koopwoningen. Het voordeel van deze wijk is dat 
de huizen betrekkelijk nieuw zijn, dus goed geïsoleerd. Eigenlijk ontbreekt 
alleen de warmtepomp nog om van het gas af te zijn. Daarom nodigen we de 
bewoners uit voor een informatieavond over de warmtepomp. Het blijkt dat 
velen daar ook in geïnteresseerd zijn. Sommigen zijn al van het gas af, maar 
het is nog een minderheid. De korte gesprekjes aan de deur zijn voor ons, 
elkenien grieners, heel motiverend. We merken dat de meeste bewoners ons 
werk waarderen. 
Het blijft altijd spannend of het Energiecafé weer helemaal vol zal zijn op de 
informatieavond. 
Als u, lezer, ook vragen hebt over de warmtepomp dan kunt u zich opgeven 
via het info formulier van onze website. Bij voldoende belangstelling zullen we 
nog een tweede info avond organiseren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Ook dit najaar weer warmtefoto actie 

Zoals in voorgaande jaren zal Elkenien Grien ook dit najaar weer warmtefoto's 
van huizen gaan maken. Als lezer van onze nieuwsbrief hebben wij dat bij uw 
huis in het verleden waarschijnlijk al eens gedaan maar wellicht zijn er buren, 
vrienden of familieleden waar dit ook iets voor zou zijn. Opgeven graag via het 
formulier op onze website. En o ja, hebt u al foto's van uw huis maar is de 



uitleg een beetje weggezakt, dan bent u natuurlijk altijd welkom op de 
informatieavonden hierover die ook dit najaar worden gehouden.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Informatieavond in Ee 

In Ee is de werkgroep "Ienergy" actief die samen met Elkenien Grien een 
informatieavond organiseert.   
Vrijdag 7 oktober om 20 uur bent u welkom in dorpshuis de Jister. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Subsidies verbeterd 

Tot nu toe was subsidie voor veel isolatiemaatregelen alleen te krijgen als u 
twee maatregelen tegelijk nam. Deze bepaling komt te vervallen. Vanaf 1 
januari 2023 kunt u ook subsidie krijgen als u één maatregel neemt. Ook zijn 
de bedragen voor veel installaties zoals warmtepompen verhoogd.  



En de BTW op zonnepanelen hoeft u vanaf januari niet meer na betaling terug 
te vragen maar deze worden direct al met 0% BTW gefactureerd. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
 
Het energieplafond 

De regering heeft aangekondigd een energieplafond in te stellen, dat 
waarschijnlijk komt te liggen op 1200 m3 aardgas à € 1,50 en 2400 Kwh 
stroom à € 0,70. Als u meer gebruikt dan het plafond betaalt u de marktprijs, 
tenzij u nog een “oud” vast contract heeft natuurlijk. Het is dus zaak uw 
meterstanden goed in de gaten te houden en niet boven het energieplafond te 
schieten. 
Degenen die al van het gas af zijn, en bijvoorbeeld een warmtepomp hebben 
aangeschaft, lijken door deze regeling benadeeld. Daar wordt nog op 
gestudeerd door de overheid. Het motto van Elkenien Grien is altijd geweest: 
Energieneutraal, dus nul op de meter. Wij raden dan ook iedereen aan een 
ruim voldoende aantal zonnepanelen te nemen. Dit zowel vanwege het klimaat 
als de portemonnee. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Wilt u ons werk financieel steunen?  
Elk bedrag is van harte welkom.  
Ons rekeningnummer is: NL38 RABO 0330 1231 57 t.n.v. Stichting Elkenien 
Grien 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Beantwoord dan deze mail 
met: Stop toezending  
 


