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Ontstaan Energiehuis

• Energiehuis ontstaan als burgerinitiatief(2016)

• Geopend eind mei 2017
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Klimaatdoelstelling Helmond 2015

Klimaatneutrale stad 
in “2035”
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Betekenis voor de gebouwde omgeving in 
Helmond

• 20.000 bestaande huurwoningen worden uiterlijk in 
2035 klimaatneutraal.

• 20.000 bestaande particuliere woningen worden 
uiterlijk 2035 klimaatneutraal.

• Met name voor de particuliere woningen een groot 
probleem!!



Energiehuis is vooral bedoeld 
voor particuliere woningbezitters

• Vooral voor deze bewoners lastige opgave:
- hoe gaat mijn toekomstige energie-

voorziening er uit zien?
- hoe kan mijn huis daarmee klimaatneutraal 

worden?
- hoe moet ik dat betalen?

• Communicatie en informatie zeer belangrijk voor het 
verkrijgen van betrokkenheid.
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Overige doelgroepen

• Huurders en woningbouwcorporaties

• “Klein” MKB

• Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

• Onderwijs
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Wat doet het Energiehuis?

“Het bos zichtbaar maken” door:

• Verstrekken van onafhankelijke, objectieve, eerlijke 
informatie.

• Bespreken welke mogelijkheden er zijn.

• Laten zien hoe e.e.a. er uit ziet.

• Aanbieden van begeleiding.

• Inzicht in financiën en subsidies.
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Hoe werken wij?

• Vrije inloop of op afspraak.

• Informatiebijeenkomsten voor wijken en buurten.

• Themabijeenkomsten over besparingen, isolatie, 
zonnepanelen, warmtepomp, verlichting, VvE’s, …. 

• Bijeenkomsten voor huurders van corporaties

• Informatie en studieprojecten voor scholieren.
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Hoe werken wij, vervolg

• Desgewenst begeleiding via het Regionale Loket.

• Mogelijkheid voor maatadvies door energie- adviseur 
aan huis (tegen betaling).

• Online informatie via eigen website, website RL, 
Milieu Centraal, Energiebesparendoejenu, Facebook.
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Onze medewerkers

• Stichting bestaat uit Bestuur en RvT

• Informatie wordt gegeven door 15 goed geschoolde 
vrijwilligers én een betaalde ingehuurde deskundige.

• Soms ook inhuur van externe experts voor thema-
avonden. 
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Onafhankelijk?

• Ja, want:
- Energiehuis is een Stichting.

- Vrijwilligers zijn onbetaald en ongebonden.
- Installaties en materialen uitsluitend van

producenten en niet van regionale  
installateurs of winkeliers.

- Onze informatie is gratis. 
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Top 7 vragen

- Informatie over zonnepanelen

- Kan ik met een warmtepomp van het gas af?

- Ik moet mijn gasketel vervangen, wat nu

- Ik wil isoleren, hoe kan ik dat het beste aanpakken

- Ik wil van stadsverwarming af. Alternatief?

- Nieuwbouw diverse locaties zonder aardgas. Aanpak?

- Informatie over warmteafgiftesystemen 
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Aanpak Energietransitie

1. Eerste stap: leer je huis kennen.

2. Tweede stap is altijd energie besparen:
“wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”

3. Derde stap: maak een plan hoe je jouw huis voorziet van duurzame
- elektrische energie 
- warmte.

4. Vierde stap: de plannen in de goede volgorde uitvoeren. 
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Bezoekersaantallen mei 2017 – okt 2019

Individuele contacten 818

Particulieren in groepsverband 1620

Huurders 146

Bedrijven 88

Onderwijs 381

Overig (bestuurders, coöperaties, etc)    293

Totaal 3346

14



Samenwerking met de gemeente

• Betrokken bij gemeentelijke plannen/projecten
- besteding van de RRE-gelden
- opstellen van het wijkplan 2021 (RES)
- ontwikkeling Regionaal Energieloket

• Samenwerking op gebied van communicatie

• Organiseren van informatie-avonden m.b.t. gemeente

• Financiering van het Energiehuis.



Vragen?


