Onderwerp: Oproep Woon-advies Limmen-Oost
Beste bewoner van Limmen-Oost,

Limmen-Oost duurzamer en levensloopbestendig
U maakt kans op een gratis woonadvies uitgevoerd door experts. Uw woning wordt dan
onderzocht op energie en op levensloopbestendigheid. Hoe dat zo? Wel, met hulp van de
gemeente en van de provincie Noord-Holland organiseert CALorie enkele wijkcampagnes.
De campagnes, onder de naam Duurzame Wijken Castricum, zijn er speciaal op
gericht geïnteresseerde bewoners te helpen hun huizen duurzamer en comfortabeler
te maken. En dan gaat het niet alleen over energie, maar ook over ‘hoe kan ik zo lang
mogelijk thuis blijven wonen?’.

Informatieavond in Vredeburg
Tijdens een informatieavond voor uw wijk
in Vredeburg op 14 maart, vertellen we u
alles over gunstige maar vooral
duurzame maatregelen. Die maatregelen
zijn ideaal toegespitst op de particuliere
woningtypes die zich in uw wijk bevinden.
Denkt u wat betreft energie - onder meer!
- aan zonnepanelen, vloerisolatie, hoog
rendement glas en dak- en gevelisolatie.
En wat betreft levensloopbestendigheid
onder meer aan slimme apparatuur,
steunen en aangepaste toiletten, om
prettig thuis wonen langer mogelijk te
maken.

Gratis woonadviezen
Extra mooi: CALorie is in staat gesteld
om drie woningeigenaren uit de wijk
een uitgebreid gratis woonadvies aan
te bieden. Als u zich snel aanmeldt
maakt u kans op zo’n advies. Het gaat
om drie verschillende woontypen. Bij de
drie winnaars1 komen in februari twee
experts op bezoek (indien mogelijk
gelijktijdig): de één voor energie, de
ander voor levensloopbestendigheid.
De uitkomsten worden gebundeld in drie integrale rapporten. De bedoeling is dat het rapport
niet alleen voor de winnaar dient, maar ook als voorbeeld voor de buurt. We zullen daartoe
de rapporten anoniem maken en gebruiken op de informatieavond. De meeste woningen in
uw wijk lijken wel op één van de 3 bezochte woningen. Zo kunnen 14 maart alle bewoners in
de wijk een indruk krijgen van wat er ook voor hun eigen woning kan verbeteren.

Maatregelen met voordelen
CALorie organiseert nog meer voordeel voor u. We zijn al bezig met vooraf door CALorie
geselecteerde aannemers en installateurs afspraken te maken over actieprijzen voor de
1

We kiezen drie verschillende woontypes die als voorbeeld kunnen dienen voor zo veel mogelijk
bewoners. Hieruit loten we drie winnaars.

meest geschikte maatregelen in Limmen-Oost. Zodat u op de avond zelf al een mooi aanbod
krijgt en kunt kiezen uit verschillende uitvoerders. We dagen de bedrijven uit om met
collectieve kortingen te komen. Dus hoe meer bewoners inschrijven voor een maatregel, hoe
goedkoper het wordt. Het zou heel nuttig en leuk zijn als bewoners ons meehelpen in dit
offertetraject, en met contacten met buurtbewoners. Deze zogenoemde ‘wijkambassadeurs’
kunnen zonder er veel tijd aan kwijt te zijn al erg nuttig zijn voor CALorie en de wijk.

De belangrijkste punten voor u zijn:





Meld u vooral aan voor een GRATIS advies op de gebieden Energie – inclusief
warmtescan – en Levensloopbestendigheid. Er worden drie winnaars geloot, die bezoek
krijgen van onze experts. Aanmelden bij manuel@calorieenergie.nl of 0681644405.
Belangrijk zijn uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer. De winnaars worden
geloot op 10 februari, wees er dus op tijd bij wanneer u wilt meedoen met de loting.
Als u ons wilt helpen als ‘wijkambassadeur’, laat ons dat dan ook vooral weten!
De geanonimiseerde rapporten worden beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden
in de wijk.

Belangrijke data:







Zaterdag 4 maart: informatietruck
van de actie staat bij de Albert Heijn
aan de Vuurbaak 1. Ook voor
persoonlijke toelichting.
Rond 4 maart: verspreiding van de
officiële uitnodiging voor de
informatieavond
14 maart: informatieavond in
Vredeburg te Limmen.
Na 14 maart: afsluitende brief over
deelname; alle informatie dan ook
op de website van CALorie.
Vanaf 14 maart: CALorie komt op
verzoek langs voor een
intakegesprek bij geïnteresseerden
die overwegen maatregelen te
nemen (die intake is gratis).

U ziet hier een infrarood-foto van een
woning waarvan CALorie eerder een scan
heeft uitgevoerd. Zichtbaar is onder meer
dat een radiator warmte afgeeft dwars door
de ongeïsoleerde muur op de eerste
verdieping.

Meld u zo snel mogelijk per mail aan voor een gratis advies en/of als wijkambassaseur, bij
manuel@calorieenergie.nl.
Hopelijk tot binnenkort!
Met vriendelijke groet,
Team Duurzame Wijken Castricum
CALorie
manuel@calorieenergie.nl; 0681644405
Informatie op: www.calorieenergie.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt met
financiële steun van de provincie Noord Holland

