Persbericht 6 februari 2017
CALorie bedient woningen in Limmen
Bewoners-energiecoöperatie CALorie is een actie begonnen om in Limmen-Oost mensen te
helpen hun woningen duurzamer en levensloopbestendig te maken. Tot en met 10 februari
kunnen bewoners van de wijk zich opgeven voor een van de drie gratis woonadviezen.
Toelichting op maatregelen kunnen bewoners krijgen op 4 maart bij de Vuurbaak en op 14
maart tijdens de CALorie bewonersavond in Vredeburg.
CALorie ondersteunt al
jaren mensen bij hun
verduurzamingswensen.
Een project van de
Provincie Noord-Holland
en de gemeente
Castricum maakt het
mogelijk om ‘naar de
mensen toe te komen’
met uitgebreide en
gerichte informatie. En de
mogelijkheid om
maatregelen tegen
gunstige voorwaarden
door lokale partijen te laten uitvoeren. De provincie vindt levensloopbestendigheid ook een
steeds belangrijker onderwerp bij wonen. Het past goed bij integrale duurzaamheid, vindt
CALorie. Vloerisolatie bijvoorbeeld bevordert het wooncomfort, zorgt ervoor dat mensen
prettig langer thuis kunnen blijven wonen, én het levert een bijdrage aan energiebesparing.
Voor energiebesparende maatregelen heeft het Rijk momenteel twee soorten subsidies.
Eind 2016 startte CALorie het tweejarige project in de wijk Molendijk van kern Castricum.
Bewoners daar kozen vooral voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Informatie over dit
eerste project staat op de website www.calorieenergie.nl.
Nu is Limmen aan de beurt. De wijk Limmen-Oost is net als Molendijk gekozen omdat veel
woningen redelijk op elkaar lijken. En omdat de meeste woningen hier zijn gebouwd in een
tijd dat isolatie en HR-glas nog in de kinderschoenen stonden en het woord
levensloopbestendig nog niet bestond. CALorie gaat een paar woningen van verschillende
typen onderzoeken. De resultaten hiervan zijn prima toepasbaar voor de meeste huizen in
de wijk. De resultaten worden geanonimiseerd gedeeld met de wijk tijdens een
bewonersavond op 14 maart in Vredeburg. En op 4 maart staat CALorie overdag bij de
Vuurbaak. Dankzij provincie en gemeente kan CALorie drie uitgebreide woonadviezen van
verschillende woningtypes in Limmen-Oost aanbieden. Het aanvragen hiervan kan nog tot
10 februari, via manuel@calorieenergie.nl.

Geel omlijnd de betreffende wijk in Limmen
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