
Meer weten? Kijk op:
www.zandweerdstroomt.nl



Beste inwoners van de Zandweerd,

Het zijn bijzondere tijden. Door het coronavirus zijn we noodgedwongen 
weer meer thuis. Ondertussen stijgen de energieprijzen en kan de energie-
rekening flink hoger uitpakken. In deze Zandweerd Stroomt Update vind je 
informatie over hoe het ervoor staat met het Slim Warmtenet Zandweerd, 
tips om direct energie en dus geld te besparen en wat een energiecoach 
voor je kan betekenen.

Slim Warmtenet Zandweerd:
warmte van en voor de buren
In maart 2021 was alweer de 3e (online) informatiebijeenkomst over het 
Slim Warmtenet Zandweerd. In september kon iedereen tijdens Burendag 
Zandweerd meedoen aan een warmtenet safari en informatie krijgen bij 
een van de informatiekraampjes van buurtbewoners van het Duurzaam-
heidsteam Zandweerd. Hoe staat het er eigenlijk voor met het warmtenet? 

Het warmtenet gebruikt warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie, warmte die wordt gehaald uit het afvalwater van ons allemaal. 

Warmte van en voor de buren dus. Met het warmtenet kun-
nen we onze huizen verwarmen, lekker douchen en de afwas 
doen. Voor het zo ver is, moet het warmtenet natuurlijk wel 
eerst in de grond liggen en geïnstalleerd worden in de huizen. 

Gemeente en warmteleverancier onderhandelen nog
Een warmtenet is een betrouwbare en bewezen techniek om 

huizen te verwarmen. Achter de schermen zijn er echter heel wat 
stappen nodig voordat een warmtenet operationeel is. Een daarvan 

is afstemming over contracten tussen de gemeente en de warmtele-
verancier. Een warmteleverancier is net zoiets als een gas- of elektrici-

teitsleverancier.

Het zijn ingewikkelde onderhandelingen, waarbij heel wat juridische en fi-
nanciële zaken geregeld moeten worden. De gestegen materiaalkosten en 
leveringsproblemen dit jaar maken het er niet eenvoudiger op. De gemeen-
te en de warmteleveracier werken hard aan een goede overeenkomst. In 
de onderhandelingen is het voor ons van belang dat warmtekosten voor 
inwoners zo laag mogelijk zijn en de service goed is geregeld. Begin 2022 
worden de gesprekken met de warmteleverancier afgerond.



Tips voor een lagere energierekening: 
alle beetjes helpen en het hoeft je niks te kosten!
Gas en licht worden vanaf januari flink duurder. Mensen met een variabel of een aflopend contract krijgen 
daardoor een hogere energierekening. Logisch dat je dan kijkt hoe je energie en dus geld kunt besparen. 
En dat kan vrij makkelijk. Met de € 50,- cadeaubon kost je dat niks.
 

Er zijn zo 6 maatregelen die samen direct en op langere termijn kunnen zorgen voor een flink lagere ener-
gierekening. Die besparing kan oplopen tot wel honderden euro’s per jaar. Wat kun je doen?

• Elke minuut dat je korter doucht, spaart liters warm water en dus gas;
• Vervang oude gloei- en halogeenlampen door ledlampen;
• Zet je verwarming overdag een graadje lager, maar vooral ’s nachts;
• Zet (in de winter) je tweede koelkast of vriezer, vaak een oud beestje die stroom vreet, uit;
• Neem simpele isolatiemaatregelen (b.v. brievenbusborstel, radiatorfolie en isolatieband);
• Maak een gratis afspraak met een energiecoach.

Gebruik de € 50,- cadeaubon voor energie besparende producten
Maar oude gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen en simpele isolatiemaatregelen kosten toch 
ook geld? Niet als je gebruik maakt van de € 50,- cadeaubon van de gemeente voor energiebesparende 
producten. Daarvoor kun je makkelijk een aantal ledlampen, een brievenbusborstel, zelfklevende isolatieband 
en radiatorfolie krijgen.

Bijna 200 inwoners van de Zandweerd hebben dat al gedaan op 25 september tijdens Burendag Zandweerd. 
Ook hebben al duizenden huurders in Deventer gebruik gemaakt van de € 50,- cadeaubon die zij eind oktober 
in de bus kregen. Vanaf 1-2-2022 kunnen ook particuliere huurders en woningeigenaren gebruik maken van 
de cadeaubon.

Heb je je cadeaubon nog niet verzilverd of ben je ‘m kwijt? Ga dan meteen naar: www.regionaalenergieloket.
nl/deventer. Daar kun je door naar de webshop vol energiebespaarproducten of een cadeaubon aanvragen. 
Heb je vragen? Bel dan met 088 525 41 10.

poraties maar al te graag geven, maar dat kan pas 
als de onderhandelingen helemaal zijn afgerond. 

Wat wel duidelijk is, is het uitgangspunt: 
Aansluiten op het warmtenet mag niet veel meer 
kosten dan de vervanging van een cv-ketel; én de 
warmterekening mag niet hoger zijn dan de huidige 
gasrekening.

Aansluitkosten en warmtetarieven bekend 
na afronding onderhandelingen

Er zijn veel vragen bij woningeigenaren en huurders 
over de kosten om aan te sluiten op het warmtenet 
en de tarieven die betaald moeten worden voor de 
gebruikte warmte. Terechte vragen, want iedereen 
wil weten wat het kost om een cv-ketel te vervangen 
voor een aansluiting op het warmtenet en wat de 
maandelijkse energiekosten zijn. Die duidelijkheid 
willen gemeente, warmteleverancier en woningcor-



Gratis advies van 
onafhankelijke energiecoaches

Wil je energiebesparende maatregelen nemen, een lagere energierekening, geen koude voeten of tocht 
meer in huis, een bijdrage leveren aan een schoner milieu, maar weet je niet precies waar je moet begin-
nen? Dan zijn de onafhankelijke energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie de uitkomst voor jou!

Er staan maar liefst 21 energiecoaches klaar om jou te helpen! De energiecoach komt bij je thuis en bekijkt 
samen met jou wat je kunt doen om je woning te verbeteren, energie te besparen of zelf duurzame energie op 
te wekken. Ook helpen ze met tips over financiering en subsidies. Of je nu in een huurwoning woont of in een 
monument, een boerderij of een rijtjeshuis: het team van energiecoaches helpt je op weg!

De energiecoaches bespreken je woonwensen en bekijken de gegevens over je woning en energiegebruik. 
Daarbij bekijken ze wat je wel of niet al hebt gedaan aan isolatie, wat je aan slimme maatregelen kunt nemen 
en wat je daardoor zoal kunt besparen op je energierekening. Daarvan maken ze een kort rapport dat je kunt 
gebruiken om offertes aan te vragen. Als je dat wilt, kunnen ze je ook doorverwijzen naar goede uitvoerders 
en informeren over financieringsmogelijkheden en subsidies.

       Een afspraak maken: makkelijk en gratis
     Ga naar www.gratisenergiecoach.nl en plan zelf een afspraak in op een moment dat het jou 
       uitkomt. Of bel naar 0570 74 50 75.



Zandweerd Stroomt
Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene 
daken en tuinen. In Zandweerd zijn al veel inwoners, instellingen en bedrijven bezig met maatregelen om 
het wonen in huis, in de buurt, wijk en stad aangenaam en betaalbaar te houden. 

Kijk op www.zandweerdstroomt.nl voor meer informatie of ga direct naar www.zandweerdstroomt.nl/swz 
voor meer informatie over het Slim Warmtenet Zandweerd.

Het Duurzaamheidsteam Zandweerd is te volgen via Facebook.com/zandweerdstroomt. 
Mailen kan naar zandweerdstroomt@gmail.com.

Voor vragen aan de gemeente kun je contact opnemen met Mariska Mentink, gebiedsregisseur
Zandweerd. Zij is telefonisch bereikbaar via 14 0570 en per mail op zandweerdstroomt@deventer.nl. 

Blijf op de hoogte
Elke 2 tot 3 maanden komen we met een Zandweerd Stroomt Update. Wil je deze liever digitaal ont- 
vangen? Stuur dan een mail naar zandweerdstroomt@deventer.nl met daarin je naam, adres en 
postcode en de vermelding ‘digitale update’.

Agenda
Het Duurzaamheidsteam Zandweerd organiseert op maandag 24 januari 2022 een noaber energie avond in 
de Van Vlotenhof. Vanwege de coronamaatregelen is het nu nog niet zeker of de avond kan doorgaan. Hou de 
Facebook-pagina van het team in de gaten of kijk op www.zandweerdstroomt.nl

Van mei tot en met juli en in september zijn er met 114 inwoners van de Zandweerd koffie-, straat- en voor-
deurgesprekken geweest over verduurzaming van en in de wijk. In de eerstvolgende editie van Buurtnieuws 
van de bewonersvereniging Zandweerd staat een artikel over deze gesprekken en wat inwoners zoal bezig 
houdt. Buurtnieuws is ook te vinden op: www.bewonersverenigingzandweerd.nl.




