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Nieuwborgen wil u helpen gas te besparen. Voor het 

gas dat u dan nog nodig heeft, kunt u over enige tijd 

overstappen op groen gas. Hieronder leest u wat wij in 

2021 verder van plan zijn.  

We maken de Padwiezer makkelijker  

Via de Padwiezer kunt u een vergoeding krijgen voor 

allerlei zaken om gas te besparen. Begin dit jaar zijn we 

aan de slag gegaan met Verkennerswoningen. Bij deze 

woningen testen we of onze ideeën goed werken voor 

grotere maatregelen om gas te besparen. Een aantal 

inwoners heeft via de vragenlijst op onze website 

doorgegeven wat beter kan. We passen de Padwiezer 

deze zomer daarom hier en daar aan. Zo wordt het 

meedoen voor u nog makkelijker. Ook voegen we extra 

maatregelen om gas te besparen toe.  

 

Na de zomer aan de slag met grotere maatregelen  

De vernieuwde Padwiezer is na de zomer klaar. 

Huiseigenaren in beide dorpen kunnen dan ook een 

vergoeding aanvragen voor grotere maatregelen. Denk 

bijvoorbeeld aan isolatie of het plaatsen van een 

warmtepomp.  

Particuliere verhuurders en eigenaren niet-woningen  

Bent u een particuliere verhuurder of eigenaar van een 

niet-woning? Ook u kunt dan na de zomer bij ons 

terecht voor maatregelen om gas te besparen. 

Huurders van Woonstichting het Groninger Huis  

Woonstichting Groninger Huis maakt op dit moment 

een plan voor het besparen van gas in huurwoningen 

in beide dorpen. Gas besparen is slim, want hierdoor 

krijgt u een lagere energierekening. 

PRAAT MEE OVER GROEN GAS 

Hoe kunt u straks groen gas afnemen? Daarvoor 

zijn verschillende mogelijkheden. We 

organiseren deze zomer een bijeenkomst met 

experts én inwoners. Samen bekijken we de 

verschillende mogelijkheden. Wat zijn de voor- 

en nadelen? Hoe zit het met de haalbaarheid? 

Wat zijn de risico’s? En passen de mogelijkheden 

bij uw wensen? Wilt u meepraten? Neem dan 

contact met ons op. 

Onze plannen voor de rest van dit jaar 
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Aardgaswinning zorgt 

voor aardbevingen in 

Groningen. Het gebruik 

van aardgas zorgt voor 

het opwarmen van de 

aarde. Deze twee 

problemen vragen om 

een oplossing. 

In Nieuwolda en 

Wagenborgen willen we 

daarom gas besparen. 

Voor het gas dat we dan 

nog nodig hebben, 

stappen we over op 

groen gas.  

Meedoen is vrijwillig. 

HULP VOOR MINIMA MET KOOPWONING 

Wilt u grotere gasbesparende maatregelen 

nemen in uw koopwoning, maar lukt dat 

financieel niet? U kunt zich nog steeds 

aanmelden voor de proef “Iedereen kan gas 

besparen”. Tijdens de proef helpen wij 

huiseigenaren die geen lening kunnen krijgen 

toch hun huis te verbeteren. Heeft u 

belangstelling? Neem dan contact met ons op. 

We kijken samen naar de mogelijkheden. 



 

 

Aan de rand van 

Nieuwolda staat een 

oud voorhuis met nog 

een stukje schuur. 

Best een lastig pand 

als je gas wilt 

besparen. Toch is het 

eigenaren Philip 

Zweemer en 

Xandra Groenewold 

gelukt om van 6.000 

naar 2.000 kuub gas 

per jaar terug te gaan. 

Meer weten? Lees het 

hele artikel op onze 

website: 

nieuwborgen.net/

nieuws. Gas besparen in het voorhuis 

krijgen voor zaken als het isoleren van muren of het 

plaatsen van een warmtepomp. Tot slot kunt u voor 

verschillende energiebesparende maatregelen ook een 

vergoeding bij de rijksoverheid aanvragen. 

Gas besparen was nog nooit zo goedkoop 

Al deze vergoedingen samen maken dat het nog nooit zo 

goedkoop was om gas te besparen!    

Ons advies: gebruik alle mogelijkheden, wij helpen u  

Iedere mogelijkheid voor een vergoeding heeft weer 

andere regels. Dat maakt het best ingewikkeld. Wat 

vraag je nou waar aan? Hoe maak je zo goed mogelijk 

gebruik van al die vergoedingen? 

Nieuwborgen.net kan u hierbij helpen. U kunt na de 

zomer bij ons terecht voor een advies. Ook kunt u via 

ons onafhankelijk financieel advies inwinnen. 

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 

bespreken.  

Veel huiseigenaren in Nieuwolda en Wagenborgen 

hebben recht op een vergoeding vanuit de 

versterkingsopgave voor het verbeteren en 

verduurzamen van de woning. Na de zomer kunnen 

huiseigenaren in deze dorpen ook van Nieuwborgen.net 

een vergoeding krijgen voor grotere maatregelen om 

gas te besparen. Daarnaast doet het Rijk ook nog een 

duit in het zakje. Dit is hét moment om gas te besparen! 

Versterkingsafspraken, Nieuwborgen.net en het Rijk 

In 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de 

aardbevingsgemeenten extra afspraken gemaakt over 

de versterking. Zo is afgesproken dat veel huiseigenaren 

in Nieuwolda en Wagenborgen recht hebben op een 

vergoeding. Met deze vergoeding kunnen zij hun 

woning verbeteren en maatregelen nemen om energie 

te besparen.  

Na de zomer kunnen huiseigenaren in Nieuwolda en 

Wagenborgen via Nieuwborgen.net ook een vergoeding 

Gas besparen was nog nooit zo voordelig! 
Vergoedingen mogelijk vanuit versterken, vanuit Nieuwborgen.net en van het Rijk 
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U heeft ze vast zien staan, de borden bij Verkennerswoningen in Nieuwolda en Wagenborgen. In deze woningen 

werken eigenaren samen met ons aan grotere maatregelen om gas te besparen. We testen onze ideeën in de 

praktijk. Het project voeren we immers uit met, voor en door inwoners. Twaalf eigenaren van 

Verkennerswoningen bespraken met ons hoe de proef tot nu toe loopt. Lees het verslag van deze bijeenkomst op 

onze website: nieuwborgen.net/nieuws. 
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Verkenners:  

met, voor en door inwoners 

Door ermee bezig te zijn, kreeg ik steeds meer 

interesse in het onderwerp. Daarom heb ik mij vorig 

jaar aangemeld voor de Koplopers. Ook ben ik een 

opleiding gaan volgen voor EPA-adviseur.  

Ik help inwoners vanuit Nieuwborgen.net al een poos 

door adviezen te geven over de beste maatregelen om 

gas te besparen (via een zogenaamd Wat-is-Wijs-

advies). Begin dit jaar ben ik gevraagd of ik de 

taakgroep Woningen en Energiebesparing wil leiden. 

En dat doe ik graag.“ 

Waar ben je nu mee bezig? 

“Het is voor inwoners soms lastig om te weten wat 

nou slim is als het gaat om gas besparen. Sommige 

inwoners gaven ook aan de Padwiezer nog best 

ingewikkeld te vinden. We kijken daarom nu hoe we 

het voor iedereen nog makkelijker kunnen maken 

om gas te besparen. En dit begint met een slim 

advies.” 

Lees meer over hoe Abel thuis energie bespaart 

op onze website: nieuwborgen.net/nieuws. 

Inwoner aan het roer 
Abel Vos is inwoner van Nieuwolda. Hij is bij 

Nieuwborgen.net begonnen als Koploper (een van de 

inwoners die met ons meedenkt). Al snel hielp hij mee 

bij de uitvoering. Toen we een leider nodig hadden 

voor de taakgroep die over gas besparen gaat, was 

Abel een logische keuze. We hebben het liefst een 

inwoner aan het roer. 

Vanwaar jouw interesse in energiebesparing? 

“We wonen in het huis dat is gebouwd door mijn opa 

en oma. Omdat er bevingsschade bij ons 

geconstateerd was, kregen we 4.000 euro voor 

energiebesparing. We hebben daarvan een 

zonneboiler aangeschaft. En daar is het 

begonnen. Door dit uit te breiden met een 

pelletkachel, een houtkachel die op de cv is 

aangesloten en een warmtepomp boiler 

hebben we geen gas meer nodig. Dit was een 

hele puzzel. Ik moest alles zelf uitzoeken.  

 



 

 

Koplopers gezocht 

De Koplopersgroep bestaat uit inwoners van 

Nieuwolda en Wagenborgen die met ons meedenken.  

De groep komt eens per maand bij elkaar. We bepalen 

samen alle activiteiten van Nieuwborgen.net.  

Wilt u ook meedenken? U bent van harte welkom bij 

de Koplopers. Dat kan ook als u nog niet zoveel weet 

van het project. Wij praten u graag bij. Neem daarvoor 

gerust contact met ons op. 

Even voorstellen: Gea 

Belt u met Nieuwborgen.net, dan kan het zijn dat u 

Gea aan de lijn krijgt.  

Gea Huisman is in Nieuwolda 

een vrij bekend persoon. 

Samen met haar man runt zij 

het dorpshuis ‘t Trefpunt.  

Daarnaast ondersteunt Gea 

Nieuwborgen.net al een 

tijdje bij de administratie.  

Geen internet? Geen nood! 
Heeft u geen internet? Wij helpen u graag bij het 

aanvragen van een vergoeding.   

Ook voor andere vragen of als u iets met ons wilt delen, 

kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Contact 
Lindelaan 11 | 9944 DB Nieuwolda 

06 - 219 224 27  
www.nieuwborgen.net  | info@nieuwborgen.net 

In het kort 

KWIJTSCHELDING 

Heeft u in 2019 of 2020 een kwijtschelding 

gekregen voor de riool– en afvalstoffenheffing? 

Dan kunt u misschien ook een kwijtschelding 

krijgen voor de eigen bijdrage voor een aantal 

onderdelen in de Padwiezer.  

HULP AANVRAGEN VERGOEDING PADWIEZER 

Het aanvragen van een vergoeding is soms best 

ingewikkeld. Komt u er niet uit? Maak dan een 

afspraak met ons. Dan vragen wij de vergoeding 

samen met u aan. 

SLIM ADVIES 

Weet u niet waar u moet beginnen of wat de 

beste manier is om gas te besparen in uw 

woning? Heeft u vragen over de kosten? Wij 

helpen u graag. 

UIT DE DORPEN 

Sinds kort kunt u op onze website de verhalen 

lezen van huiseigenaren die meedoen aan de 

Verkennersproef. Zij vertellen zelf hoe zij gas 

besparen in hun woning. U vindt de verhalen op 

nieuwborgen.net/uit-de-dorpen. 

KOSTEN 2020 EN BEGROTING 2021 

Wilt u weten wat onze begroting is en wat onze 

kosten zijn? We hebben hierover een artikel 

geplaatst op onze website: nieuwborgen.net/

nieuws.  
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