Middelburg Groene Monumentenstad
Wilt u uw monument mooier, comfortabeler en energiezuiniger
maken?! Dan werken wij graag met je samen. Wij zijn van ‘Middelburg
groene monumentenstad’, een burgerinitiatief. Dankzij een bijdrage
van de gemeente Middelburg en de Energieke Samenleving Zeeland
organiseren we activiteiten. Woon je in een monument en wil je jouw
monument verduurzamen, meld je dan bij ons aan
groenmonumenten@zeelandnet.nl.
Activiteiten
In januari, februari, maart en april organiseren wij 4 werksessies elke 4de
zaterdag van de maand om 10 uur rondom thema’s die je helpen om je
woning duurzamer te maken.
Op zaterdag 23 januari 10 uur Koepoortstraat 15 gaan we in op ISDE
subsidie op houtpelletkachels, zonneboilers en warmtepompen. In dit
monument zijn deze installaties te bezichtigen en delen we ervaring over
het goed toepassen in je eigen situatie, de subsidieregeling en
gezamenlijke inkoop.
Op zaterdag 20 februari 10 uur Kinderdijk 78 kan je deelnemen aan een
werksessie over de slimme meter. Wat levert dit voor jou op, hoe krijg je de
installatiekosten terug? We bekijken energiemonitoring en domotica, apps
om je verlichting en apparaten aan te sturen en een mobiele slimme
thermostaat die de warmte per vertrek regelt .
Op zaterdag 26 maart 10 uur Molenwater 119 kan je aanschuiven om
terug te blikken op de warmtefoto’s die je kunt laten maken via de
Hogeschool Zeeland en op de klussen die de green agents bij je thuis
hebben uitgevoerd. Deze werksessie levert je op dat je van anderen
hoort en ziet hoe zij besparen en warmteverliezen in je monumenten kan
beperken. Neem je warmtefoto’s mee en als je er nog geen hebt, meldt je
aan.
		

Meer informatie
Na april gaan wij door met activiteiten, wil je meedoen of je monument openstellen, meld je aan,
groenmonumenten@zeelandnet.nl of bel met Elly Verhaeghe, 0031611647156.
Op de Facebookpagina Middelburg Groene Monumentenstad vind je actuele informatie over onze activiteiten.
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Op zaterdag 23 april 10 uur Kinderdijk 78 ben je welkom voor een
sessie over de mogelijkheden die de nieuwe regelgeving van de
gemeente Middelburg biedt. In december stelde de gemeenteraad
het beleid voor monumenten vast en er is veel meer mogelijk dan
voorheen. We wisselen de verschillende oplossingen voor dubbel
glas, vloer-, dak- en gevelisolatie uit en gaan in op de installaties
zoals zonnepanelen en warmtepompen.
‘Middelburg groene monumenten warmtefoto’s’
De gemeente Middelburg heeft samen met de Hogeschool een
speciaal aanbod voor warmtefoto’s. De studenten van de HZ
maken de foto’s in de koude periode van het jaar. Het geeft je inzicht
in de warmtelekken in je monument. Wil je ook warmtefoto’s van je
monument, meldt je aan groenmonumenten@zeelandnet.nl.
‘Middelburg groene monumenten klusdagen’
De green agents van Inceptio komen op afspraak bij je thuis.
In overleg en op jouw verzoek voeren zij eenvoudige besparende
maatregelen uit die je energienota verlagen. De kosten voor
bijvoorbeeld radiatorfolie of stekkerdozen met uitschakelaar voor het
terugdringen van sluipverbruik, zijn voor eigen rekening. Wil je
besparen, meld je aan zodat de green agents een afspraak met je
maken: groenmonumenten@zeelandnet.nl.
Excursie de Witte Roos
Bij voldoende deelname organiseren wij in het voorjaar een excursie
naar de Witte Roos in Delft, een energieneutraal monument waar we
ontvangen worden en ervaring uitwisselen.

Meer informatie
Na april gaan wij door met activiteiten, wil je meedoen of je monument openstellen, meld je aan,
groenmonumenten@zeelandnet.nl of bel met Elly Verhaeghe, 0031611647156.
Op de Facebookpagina Middelburg Groene Monumentenstad vind je actuele informatie over onze activiteiten.

