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          Ledennieuwsbrief  ---  juni 2022 
 

    EcoHeemskerk 
Heemskerkse coöperatieve vereniging voor duurzame energie 

I:  www.ecoheemskerk.nl  ---  E:  info@ecoheemskerk.nl 

 

Beste leden van EcoHeemskerk, 

   U bent op een gegeven moment lid geworden van 

EcoHeemskerk omdat u zich heeft aangemeld als lid en 

eenmalig contributie heeft betaald, of omdat u meegedaan 

heeft aan een Heemskerkse zonnepanelenactie of isolatie-

actie. Daarom ontvangt u ook deze nieuwsbrief, die 

onregelmatig verschijnt. Mocht u geen prijs stellen op de 

nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden als lid bij de secretaris, 

via de e-mail: frits@ecoheemskerk.nl. Belangrijk om te weten 

is daarbij dat het momenteel niets kost om lid te blijven; 

vanwege een subsidie kunt u momenteel gratis lid blijven! 

    

   De beste manier om op de hoogte te blijven van de 

activiteiten van EcoHeemskerk en van alle nieuws rond de 

energietransitie en de verduurzaming van uw huis, is trouwens 

door ons te volgen op Facebook (via @EcoHeemskerk).  

   Het bestuur  
 

Informatieavond voor huiseigenaren over warmtepompen 

   Gas wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne. Een goe-

de manier om flink gas te besparen, of om zelfs helemaal van het 

gas af te gaan, is een warmtepomp aan te schaffen voor uw cen-

trale verwarming. Afhankelijk van de woningisolatie kan dit een 

gewone warmtepomp zijn (helemaal niet op gas stoken), of een 

hybride warmtepomp (alleen als het heel koud is, op gas stoken).   

   Veel huiseigenaren vinden het lastig om te bepalen of een 

(hybride) warmtepomp iets voor hun huis is. Daarom organiseert 

EcoHeemskerk op dinsdagavond 12 juli a.s. om 19u30 een 

informatieavond over warmtepompen. Er worden enkele 

presentaties gegeven, maar vooral hoort u verhalen van andere 

leden van EcoHeemskerk die al een warmtepomp hebben en ziet 

u foto’s van hun installaties! Als u er op 12 juli graag bij wilt zijn,  

geef u dan op voor de informatieavond via: 

www.ecoheemskerk.nl/wpinfo/, of mail met het secretariaat: 

frits@ecoheemskerk.nl. Doe dit s.v.p. snel, want er is in de zaal plek 

voor maar 40 mensen! Bij meer belangstelling wordt een vervolg 

avond georganiseerd.  

 

Belangrijke data… 

12-7-2022 

Informatieavond voor 

huiseigenaren over 

warmtepompen in De 

Jansheeren, Heemskerk; zie 

het bericht hiernaast! 

8-9-2022 

Laatste dag aanmelden 

voor de Heemskerkse 

zonnepanelenactie 2022; 

zie: 

www.ecoheemskerk.nl/zonn

epanelenactie/  

 

Vrijwilligers gezocht! 

U bent lid van EcoHeems-

kerk, maar u kunt ook actief 

lid (= vrijwilliger) worden. We 

kennen nu 5 werkgroepen 

van actieve vrijwilligers. Dit 

zijn: 1) Energie-coaches, 2) 

Zonne-energie, 3) Beleid 

Duurzame Energie, 4) Com-

municatie & PR, 5) Duurzame 

energieprojecten. We kun-

nen als vereniging niet zon-

der vrijwilligers! Lees meer 

over wat de werkgroepen 

doen via de button “Vrijwil-

liger worden” op onze 

website en geef u op! Voor 

vragen of voor meer 

informatie, stuur een e-mail 

naar onze secretaris: 

frits@ecoheemskerk.nl . 
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Als EcoHeemskerk willen we sowieso graag weten wie van de leden er al een (hybride) 

warmtepomp heeft. Dus heeft u een warmtepomp, dan willen we u vragen om wat informatie 

hierover aan ons door te geven via  onze website: www.ecoheemskerk.nl/wpervaring/.  

 

Zonnepanelenactie 2022 

   Er loopt t/m begin september weer een nieuwe zonnepanelenactie voor particuliere huis-

eigenaren met de steun van de gemeente Heemskerk. Bij de vorige acties (in 2018, 2020 en 2021) 

hebben in totaal al bijna 1500 Heemskerkse huishoudens zonnepanelen gekocht. En als er 1 

moment is om zonnepanelen op je dak te installeren, dan is het nu met de steeds hoger 

stroomkosten. Nog nooit heeft u de investering zo snel kunnen terug verdienen!!! 

Er zijn inmiddels enkele (on-line) voorlichtingsavonden geweest 

over deze actie, met in totaal zo’n 150 deelnemers. De actie 

houdt het volgende in: 

- een gratis en vrijblijvende offerte; 

- aantrekkelijke prijzen door volume-inkoop en er is geen 

aanbetaling nodig; 

- installatie door lokale bedrijven (Uitgeest, Heemskerk en 

Beverwijk); 

- gratis ondersteuning voor het terugvragen van BTW. 

EcoHeemskerk steunt deze actie van harte, vandaar dat 

deelnemers een jaar gratis lid worden van EcoHeemskerk. Meer informatie over de zonne-

panelenactie staat op onze actiepagina: www.ecoheemskerk.nl/zonnepanelenactie/ . 

 

Voor leden: gratis apparatuur te leen als hulp bij duurzame energie! 

   Nog even het bericht dat u als lid diverse apparaten voor kortere of langere tijd gratis te leen 

kunt krijgen van EcoHeemskerk. Het betreft m.n. energiekosten-meters, CO2-meters en een 

zonnepanelen-schrob-borstel om in de hoogte te kunnen werken. We hopen de dienstverlening 

in de toekomst nog verder uit te breiden. Meer informatie staat op onze website: 

www.ecoheemskerk.nl/uitleenservice-voor-leden/ . 

 

Voorstel in gemeenteraad om een half miljoen euro te besteden aan Energiearmoede! 

   Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Heemskerk een motie aangenomen over “Pak 

energiearmoede aan bij de bron”. Door de hoge energiekosten van het moment heeft energie-

armoede veel aandacht gekregen. Vooral huishoudens met een laag inkomen die in een 

woning wonen die slecht geïsoleerd is, hebben te lijden onder energiearmoede. In de gemeen-

teraad van 30 juni a.s. ligt er nu een voorstel om de komende paar jaar een half miljoen euro te 

besteden aan een plan om zulke inwoners te ondersteunen (naast de Rijkssteun van 800 euro).  

   De plannen houden o.a. in: voorlichting geven over energiebesparing, mensen in de bijstand 

bijv. niet de goedkoopste wasmachine geven, maar een energiezuinige, afspraken maken met 

Woonopmaat over het isoleren van de huurwoningen, e.d. Maar het is ook de bedoeling dat 

EcoHeemskerk een rol gaat spelen, met voorlichting, speciale energiebesparingsacties en inzet 

van onze energiecoaches. Wilt u meer hierover lezen, ga dan naar: 

https://heemskerk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6a284a95-cefe-4da0-8da4-

e32f45058d38
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