
Breda biedt 
verlichting

Zo zijn we te 
bereiken:

Bel ons via: 076-5294753 

Mail ons via: cjm.vos@breda.nl

VEILIGHEID VOOROP

Uiteraard staat jouw veiligheid voorop en houden 

wij rekening met de corona maatregelen.

Nu al meer weten over het 
verduurzamen van je woning 

kijk op woonwijsbreda.nl

AFSPRAAK INPLANNEN?

Wil je graag verder praten over hoe 

jij je huis kan verduurzamen? Scan 

de QR code om direct een afspraak 

in te plannen. 

HEB JE VRAGEN?



Herken ons aan:

Spot onze 
bakfiets!

Dit logo

BREDA

De groene loper

Andere acties laten we 
afhangen van wat we 
in de gesprekken met 
inwoners uit jouw wijk 
ophalen. En ook voor 

ons speelt mee dat we 
flexibel moeten kijken 

wat kan binnen de 
huidige 

coronamaatregelen.

3 weken actief in 
Geeren-Zuid:

Wat gaan we allemaal 
doen?

Je krijgt je digitale 
huisleutel

Hiermee krijg je toegang 
tot een 3D-model van 
jouw woning. Je kan 
online spelen met het 
verduurzamen van jouw 
huis. Je ziet bijvoorbeeld 
hoeveel zonnepanelen op 
jouw dak passen, wat dit 
kost en hoeveel je hiermee 
bespaart.

De afgelopen tijd is niet makkelijk geweest.  
Daarom willen wij als Gemeente Breda jou wat 

verlichting bieden! Hoe willen we dat doen?

Vanaf week 46 komen we - op gepaste afstand - 
langs. Je krijgt dan van ons een pakketje met twee 

LED lampen kado. Letterlijk een klein lichtpuntje voor 
deze donkere dagen.

Waarom een LED lamp? Misschien ben je de 
afgelopen tijd wel meer thuis geweest dan normaal. 

Grote kans dat je tegen ongemakken aan bent 
gelopen. Heb je bijvoorbeeld een hogere 

energierekening? We vinden het belangrijk dat 
iedereen fijn én duurzaam kan leven. Daarom komen 

we persoonlijk bij je langs en geven we iedereen twee 
LED lampen kado. Zo bespaar je direct energie en 

geld! Ook gaan we graag kort met je in gesprek over 
jouw huis en wensen voor de toekomst.



Wat doet 
Geeren-Zuid?

Wil je meer weten?

WEBSITES

BRES organiseert online vragenuurtjes, om al je vragen 

rondom v erduurzaming van je huis te b eantwoorden. 

Inschrijven kan via woonwijsbreda.nl. Op de website is 

ook een telefonisch helpdesk, om je verder te helpen.

WEBINAR

De g emeente o rganiseert regelmatig w ebinars en 

informatieavonden o ver het v erduurzamen v an j e huis. 

Wil je meer weten over de plannen voor Breda? Of heb je 

vragen over wat jij kan doen aan je eigen huis om energie 

te b esparen? Sluit dan vooral aan! G eplande webinars 

zijn te vinden op woonwijsbreda.nl.

CONTACT

Vragen? Neem dan contact met ons op via

iedereendoetwat@breda.nl



Wat hebben we gedaan?

Misschien heb je ons 
wel gespot! Met een 
groene loper en groot 
bord vol vragen gingen 
we langs de deuren. 
Ook gebruikten we 
duurzame krijtverf om 
jullie op straat te 
prikkelen. Wat doe jij al
om te verduurzamen?

We hebben:
- bij 80 huishoudens 
aangebeld
- met 53 huishoudens 
gesproken
- met 24 inwoners het 
bord ingevuld

Op woonwijsbreda.nl kun 
je geheel vrijblijvend een 
adviesgesprek aanvragen 
én vind je meer informatie 
over de collectieve inkoop 
van zonnepanelen. Dit 
wordt georganiseerd door 
de Bredase Energie 
Coorporatie (BRES), een 
onafhankelijke partij.

Kijk ook eens naar een 
kleinere 
energiebesparende 
maatregelen. Op 
woonwijsbreda.nl vind je
hierover meer informatie.

Tips

De gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen fijn en 
duurzaam kan wonen. Daarom gingen we de afgelopen 3 weken 

op pad om LED lampen uit te delen. Met veel van jullie gingen we 
ook in gesprek, over woonwensen voor de toekomst. Wat leerden 

we van jullie?

Onze inzichten

Velen gaven aan dat je liever spaart 
dan leent om je huis te 
verduurzamen. Er zijn op dit 
moment vooral leningen 
beschikbaar. De gemeente gaat 
kijken of zij een nieuw aanbod 
kunnen ontwikkelen wat beter past 
bij deze wensen.

Sparen

Een drempel om gebruik te maken 
van subsidie is dat je 
werkzaamheden door een erkend 
bedrijf moet laten uitvoeren. Terwijl 
zelf klussen vaak veel voordeliger 
is! De gemeente gaat daarom 
onderzoeken of zij de regeling kan 
aanpassen.

Subsidie

Voor particuliere huurders is het 
lastiger om te investeren in hun 
woning. Er zijn zeker wensen om 
bijvoorbeeld te isoleren om kou 
tegen te gaan en minder energie 
te verbruiken. Het is echter nog 
een uitdaging om huurbazen hier 
van te overtuigen.

Huurder

Bijna iedereen heeft al LED- 
lampen, een hele mooie stap om 
de energierekening omlaag te 
krijgen.

LED-lamp

Iedereen - of je nou huurder bent of woning eigenaar - kan kleine maatregelen 
nemen. Veel van jullie maken nog geen gebruik van deze mogelijkheid. Wat dacht je 
van een waterbesparende douchekop, of radiatorfolie?

Kleine maatregelen

De voornaamste redenen om te 
isoleren, LED lampen te gebruiken 
of zonnepanelen te installeren zijn 
om energie én kosten te besparen, 
en het wooncomfort te verhogen.

Redenen

Veel van jullie hebben wensen voor 
de toekomst! Het huis isoleren 
kwam vaak ter sprake. Ook is er 
veel interesse in zonnepanelen. We 
hoorden vaak terug dat het lastig 
kiezen is vanwege het enorme 
aanbod. Ook zijn er veel vragen 
over of dit een slimme investering 
is.

Zonnepanelen


