
 

 

Uitnodiging donderdag 28 februari 
 
 
Tijdens deze derde dorpsbijeenkomst geven we toelichting op de uitgevoerde 
warmtescans. 
Ook als u deze ronde geen scan heeft aangevraagd krijgt u deze avond veel nuttige 
informatie over het oplossen van energieverliezen en de verschillende opties. 
  
U bent van harte welkom in Nieuw Bergstein, om 19.00 uur is de koffie klaar en gaat de zaal 
open, we willen graag om 19.30 uur beginnen. 
  
In de maanden december en januari hebben we bij alle inwoners die zich daarvoor hadden 
aangemeld een warmtescan van de buitenkant van de woning gemaakt.  
We nodigen u uit om terug te kijken op de uitgevoerde warmtescans en zullen een toelichting 
geven op de verschillende details die uit deze scans naar voren zijn gekomen. 
Behalve het bespreken en toelichten van de resultaten willen we u ook informeren over mogelijke 
vervolgstappen. 
 
Mogelijkheden tot vervolgstappen zijn onder andere een persoonlijk advies door middel van een 
woonwensenscan en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een uitgebreidere warmtescan waarbij 
ook warmtebeelden in de woning zullen worden genomen. 
  
Uiteraard kunt u ook direct overgaan tot het uitvoeren van maartregelen om warmteverliezen tegen 
te gaan en energie te besparen. Mogelijkheden en globale kosten worden toegelicht en er wordt 
ook aandacht geschonken aan de lopende collectieve inkoopactie van de gemeente Rheden. 
 
Ook als u deze ronde geen scan heeft aangevraagd krijgt u deze avond veel nuttige informatie 
over het oplossen van energieverliezen en de verschillende opties.  
Wij willen u eveneens in de gelegenheid stellen om uw specifieke vragen en wensen kenbaar te 
maken, zodat we daar de verdere activiteiten van EEN op kunnen afstemmen. 
 
Als u al zeker weet dat u komt – of interesse heeft – laat dat ons dan weten door een e-mail te 
sturen naar: 
 
ellecomenergieneutraal@gmail.com 
 
We zien u graag op 28 februari! 
 
Team EEN bestaat uit 
Frans de Laaf, Ton van Rheenen, Piet Kamminga en Henk Hakken 
 
Ps. Op de volgende pagina staat de agenda voor deze avond. 
  



 

 

Agenda 3e Bijeenkomst EEN 
 
19.00 Zaal open met koffie en thee 
 
19.30 Welkom 
19.35 Toelichting warmtescanbeelden: 

• Algemeen 

• Daken 

• Muren 

• Ramen en deuren 

• Luchtlekkages 

• Vocht  

20.15 Mogelijkheden voor vervolg op warmtescan: 

• Woonwensenscan 

• Uitgebreide warmtescan 

20.30 Pauze 
20.40 Energiebesparingsmogelijkheden en globale kosten: 

• Isolatie dak 

• Isolatie spouw 

• Isolatie vloer  

• Isolatie met HR++ glas 

• Radiator en convectorput folie 

21.00 Collectieve inkoopactie gemeente Rheden 

• Zonnepanelen 

• Isolatie 

• Maatwerkadvies 

21.15 Discussie   

• Opvolging en vervolgacties 

21.30 Afsluiting 

• Samenvatting vervolgafspraken 

• Afsluiting 

 


