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Onderzoek naar kosten om woningen geschikt te maken voor warmtepomp of warmtenet
Voor veel bewoners is het onduidelijk hoeveel geld er nodig is om hun woning geschikt te maken voor het
gebruik van een warmtepomp of een warmtenet, zodat deze later zonder gebruik van aardgas kan worden
verwarmd. De noodzakelijke maatregelen en daarmee de kosten zullen per woning verschillen.
We gaan proberen meer duidelijkheid te krijgen door een onderzoeksbureau te vragen de kosten voor
enkele typen woningen in onze buurt te berekenen en op basis daarvan een kostenindicatie te krijgen voor
vergelijkbare woningen. Voor dit onderzoek hebben we een kleine subsidie van de gemeente Gouda
gekregen.
Wie wil meedoen?
We zoeken bewoners die kosteloos en vrijblijvend aan dit onderzoek willen meewerken. U kunt zich
opgeven door een e-mail naar info@energiecooperatiekorthaarlem.nl te sturen.
We beperken ons tot drie typen woningen, die veel voorkomen in onze buurt: kleine woningen zonder
spouwmuur (b.v. IJssellaan), grotere woningen zonder spouwmuur (b.v. Krugerlaan) en oudere woningen
met spouwmuur (b.v. Zoutmanstraat of evenzijde Burg. Martenssingel).
Wat gebeurt er als u meedoet?
Iemand van de Energiecoöperatie Kort Haarlem komt op afspraak bij u langs met vragen over de situatie in
uw woning (bijvoorbeeld de grootte van uw huishouden, hoe u de woning verwarmt en uw energiegebruik).
Tevens wordt samen met u naar de bouwkundige aspecten en de verwarming van uw huis gekeken.
Vanzelfsprekend worden de gegevens vertrouwelijk behandeld en zijn ze alleen beschikbaar voor de
Energiecoöperatie en het onderzoeksbureau.
Vervolgens zal de Energiecoöperatie samen met het onderzoeksbureau van elk type één woning uitkiezen.
Als uw woning wordt gekozen komt iemand van het onderzoeksbureau op afspraak bij u langs voor verder
onderzoek.
Als t.z.t. de onderzoeksresultaten voor de hele buurt ter beschikking komen, worden uw gegevens en de
onderzoeksresultaten zonder vermelding van uw naam of huisnummer gepubliceerd.
Wat zijn de voordelen als u meedoet?
U leert veel over de mogelijkheden en bijbehorende kosten in uw eigen woning en helpt buurtbewoners om
meer inzicht te krijgen in de kosten.
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