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Vol energie aan de slag! 

In mei kwamen werkgroepen 

duurzaamheid en dorpsraden samen 

in Heinkenszand. De werkgroepen 

uit ’s Heer Abtskerke, Borssele en 

Hoedekenskerke presenteerde hun 

acties en plannen. Dat inspireerde! 

In Nisse is daarna in heel korte tijd 

een werkgroep van start gegaan en 

ook in Ellewoutsdijk en 

Kwadendamme krijgen 

werkgroepen verder vorm. We kijken 

uit naar een vervolg. 

Noteer alvast in de agenda: 
Klik op het evenement voor meer 
informatie 

29 oktober  Duurzame huizenroute 
en 5 november 

31 oktober  Zeeuwse klimaatweek 

t/m 6 november 

1 november Energiemarkt Borssele 

3 november Inspiratiesessie 'De Wij 

in Aardgasvrij' in 

Middelburg 

 

 

Met vriendelijk groet, 
Arno Witkam 

Wethouder duurzaamheid & milieu  
gemeente Borsele 

 

Denk groot, begin klein 

De energietransitie is in volle gang. De onrust in 
het oosten raakt ons bij de voordeur. Op 
Prinsjesdag is er bijna 800 miljoen euro 

beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 
isolatie en hybride warmtepompen. Samen met 

de hoge energieprijs geeft dit kansen om de 

woning aan te pakken.  
 
Op 1 november tekenen de werkgroep BEN2030, 

de participatiecoalitie (ZMf en Zeeuwind) en de 
gemeente Borsele een overeenkomt om zich 

gezamenlijk in te zetten voor een 

energieneutraal Borssele. Dit gebeurt tijdens 

een energiemarkt in het dorpshuis. De 
woningeigenaren in Borssele hebben al een 

exemplaar van de energiebespaargids 
gekregen. De eerste gids is op 21 september 

uitgereikt aan Barbara de Vries en Jan Bijvoets 

van BEN2030 (foto).  Met een enquête willen we 
een beter beeld krijgen van de vraag in Borssele 
zodat we gericht een plan kunnen maken om 

uiteindelijk als dorp van het aardgas te gaan. 

Hiermee gaan we ook in ’s Heer Abtskerke en 
Heinkenszand aan de slag. Daarna volgen de 

andere dorpen. 

 

https://duurzamehuizenroute.nl/
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/zeeuwseklimaatweek.html
https://www.borsele.nl/energiemarkt-borssele
https://www.aardgasvrijewijken.nl/kalender/2258970.aspx?t=De-Wij-in-Aardgasvrij-Middelburg-PAW
https://www.aardgasvrijewijken.nl/kalender/2258970.aspx?t=De-Wij-in-Aardgasvrij-Middelburg-PAW
https://www.aardgasvrijewijken.nl/kalender/2258970.aspx?t=De-Wij-in-Aardgasvrij-Middelburg-PAW
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In een handomdraai geld 

besparen, zet hem op 60! 
De meeste cv-ketels staan op de 

fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken 

efficiënter op 60ºC. Door de cv-ketel – het 

verwarmingswater, niet het drinkwater – 

naar 60ºC terug te brengen, is tot wel 140 

euro per jaar te besparen! Deze snelle 

besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit 

is zonder verlies van comfort en risico op 

een koude douche. Op de website 

zetmop60.nl staat voor iedere cv-ketel een 

korte instructievideo, zodat iedereen het 

makkelijk zelf kan doen. 

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief 

of wilt u zich aanmelden? Neem dan 

contact met ons op via 

duurzaamheid@borsele.nl. Ook als u 

zichzelf actief wilt inzetten voor uw 

dorp kunt u zich  hier melden. Voor 

meer informatie gaat u naar 

borsele.nl/energieneutraal. 

Aan wie stuurt u de  

nieuwsbrief door?  

Energiebespaarlening Zeeland 

Woningeigenaren lenen met de Energiebespaarlening Zeeland tegen een lage rente én 

met een rentekorting. Een overzicht van de tarieven ziet u hieronder. Het Warmtefonds 

hanteert nog meer ruime voorwaarden voor particuliere huizenbezitters van 75+ en 

particuliere huizenbezitters met een BKR-notering én/of weinig leenruimte. Zo is er 

recentelijk een nieuwe regel ingegaan: wie jaarlijks een verzamelinkomen onder € 

45.000,- heeft, betaalt 0% rente.  Meer informatie vindt u op warmtefonds.nl/zeeland 
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