
 

Beste wijkbewoners en andere betrokkenen, In deze nieuwsbrief lees je over de volgende 
onderwerpen: 

 Ben je er klaar voor? 
 Kom naar het Zonnewarmte loket voor hulp bij het Huisdossier 
 Energietoeslag voor financieel kwetsbaren 
 De uitgangspunten van SpaarGas 
 Veelgestelde vragen: Ik ga verbouwen, kan er iemand langskomen om te adviseren hoe 

ik daarbij rekening houd met de plannen van SpaarGas? 

Hartelijke groet, 

SpaarGas Ramplaankwartier 

 

Ben je er klaar voor? 

 

Wil je ook van het gas af en in plaats daarvan de warmte van de 

zon gebruiken? 

Dat kan! Komende zomer kunnen bewoners van het 

Ramplaankwartier zich inschrijven voor deelname. Deelname bestaat 

uit het maken van een afspraak voor het maatwerkadvies voor je 

woning, en het lid worden van de Zonnewarmtecooperatie. In de 

komende periode gaan we wijkbewoners die een goed ingevuld 

huisdossier hebben daarvoor uitnodigen. Na het maatwerkadvies weet 

je wat jouw maandelijkse kosten worden als je meedoet aan het 

zonnewarmtenet, en kunnen wij gericht en in één keer gaan inkopen. 

Daarom: Als je mee wilt doen aan SpaarGas dan moet je een goed ingevuld huisdossier 
hebben. Je kunt het huisdossier hier invullen / aanvragen. Na de eerste groep van 300 
deelnemers kan het weer een tijd duren voordat er nieuwe woningen mee kunnen doen. 

 

Kom naar het Zonnewarmte loket voor hulp bij het Huisdossier 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/df7a/37/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL2hldC1odWlzZG9zc2llci8=/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/df7a/37/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5s/


Ben je begonnen met het invullen van het Huisdossier maar kom je er 

niet uit? Of wil je er graag aan beginnen maar heb je koudwatervrees? 

Iedere zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur zijn er in het Zonnewamte 

loket wijkbewoners die betrokken zijn bij SpaarGas. Zij helpen je 

graag op weg. Het Zonnewarmteloket is vanwege 

bouwwerkzaamheden tijdelijk toegankelijk via het basketbalveldje in 

plaats van de gebruikelijke speeltuiningang. 

 

 

Eenmalige energietoeslag voor financieel kwetsbaren 

 

Het zal niemand zijn ontgaan: de gasprijzen zijn 

torenhoog. Vooral voor huishoudens met een laag 

inkomen kan de hogere energierekening een 

probleem zijn. De gemeente Haarlem komt hen 

daarom tegemoet met een energietoeslag. Dus heb je 

een inkomen tot 120% van het 

bijstandsniveau en ben je hoofdbewoner? Dan heb je 

recht op de eenmalige toeslag van €800,-. Lees hier 

over of je in aanmerking komt en hoe je de toeslag 

kunt aanvragen. 

 

De uitgangspunten van SpaarGas 

SpaarGas begon als zoektocht naar een duurzaam alternatief voor aardgas. Nu kunnen we, 
alweer een aantal jaar verder, dat alternatief waar gaan maken: het Zonnewarmtenet. De 
plannen daarvoor voldoen nog steeds aan de uitgangspunten waarmee we het project 
begonnen: 

 Haalbaar en betaalbaar – Voor iedereen, goedkoper dan 

niets doen. 

 Goed voor het milieu – Nagenoeg geen CO2 uitstoot. 

 Comfort en waardevermeerdering – Gezond binnenklimaat, 

woning daalt niet in waarde. 

 Kant en klare oplossing – De deelnemer wordt zo veel 

mogelijk ontzorgd. 

 Eigen regie – Met de wijk warmte opwekken, dus 

onafhankelijk van de energiebedrijven. 

 

Lees meer over de uitgangspunten en geschiedenis van SpaarGas. 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/df7a/37/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL3pvbm5ld2FybXRlbG9rZXQv/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/df7a/37/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL3pvbm5ld2FybXRlbG9rZXQv/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/df7a/37/aHR0cHM6Ly93d3cuaGFhcmxlbS5ubC9lbmVyZ2lldG9lc2xhZy1hYW52cmFnZW4v/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/df7a/37/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL292ZXItc3BhYXJnYXMv/


 

De veelgestelde vraag van de maand 

In iedere editie van de nieuwsbrief beantwoorden we een veelgestelde vraag. Deze keer: Ik ga 
verbouwen. Kan er iemand langskomen om te adviseren hoe ik daarbij rekening houd 
met de plannen van SpaarGas? 

Er kan een energiecoach langs komen om mee te denken over je woning en toekomstige 
deelname aan SpaarGas. Energiecoaches zijn wijkbewoners die goed op de hoogte zijn van het 
project en een cursus hebben gevolgd over het verduurzamen van woningen. De 
energiecoaches geven geen adviezen over wat je wel en niet moet doen bij de verbouwing. Wel 
zijn ze goed op de hoogte van zaken en kunnen ze je coachen: meedenken en je in de juiste 
richting wijzen voor informatie of je verbouwingsvraag doorspelen naar andere experts binnen 
het SpaarGas team. 

Het grondige advies over wat er moet gebeuren aan je woning om het klaar te maken voor 
aansluiting op het zonnewarmtenet volgt als je je inschrijft voor deelname. Je krijgt dan een 
professioneel maatwerkadvies. Het SpaarGas team is op dit moment partijen aan het 
selecteren die dit gaan doen. 

Deze en vele andere antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website onder 'Over 
SpaarGas'. 

Woon of werk je in het Ramplaankwartier en heb je nog geen Huisdossier? Vraag er hier een 
aan. 
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