
                                                             
 

• Laat uw voucher (geldig tot en met 31 december) t.w.v. ca € 90 voor 
duurzaam wonen niet verlopen!  

• Meldt u aan voor pilot verduurzaming Ossenisse-Zeedorp (maximaal 25 
huishoudens). 

• Meldt u aan als u kennis en interesse hebt om hierin mee te sturen. 
 

        Ossenisse, 13 december 2021 
 
Beste inwoners van Ossenisse-Zeedorp,       
               
Voor de meesten van ons wordt het steeds duidelijker dat we ook zelf meer moeten en kunnen doen aan 
het zuiniger omgaan met energie. Wij als dorpsraad Ossenisse-Zeedorp, ondersteund door de gemeente 
Hulst, willen met onze bewoners gaan onderzoeken hoe wij stappen kunnen maken om minder energie te 
gaan gebruiken. Stappen die we samen kunnen nemen zijn de Voucher Duurzaamheidsloket en de Pilot! 
 
Online Voucher duurzaamheidsloket, een eerste stap in energiebesparing!  
Het verduurzamen van uw woning zorgt voor lagere energiekosten, verhoogt het comfort van de woning 
en draagt bij aan een beter milieu.   
 
Vorig jaar is in Zeeland een subsidieregeling gelanceerd. In totaal zijn bijna 40.000 vouchers beschikbaar 
ter waarde van circa €90 per stuk voor een eerste stap in de richting van energiebesparing.  

 
Alle woningeigenaren kunnen een voucher per adres aanvragen op 
www.duurzaambouwloket.nl/zeeland. U kiest zelf een energiebesparend product 
(een aantal mogelijkheden zijn inmiddels uitverkocht), 90 euro korting op een 
persoonlijk energieadvies of een groene bon.  
Vanaf vandaag (13 december) zijn er 1400 nieuwe groene bonnen ter waarde van 
€ 85 beschikbaar voor aanschaf ledlampen e.d. Wees er snel bij: op is op! 
Heeft u nog geen gebruik gemaakt van uw gratis voucher om uw koopwoning te 
verduurzamen? Doe dit dan nu, iedereen in Zeeland mag meedoen! 
 

LET OP:  
De regeling loopt tot 31 december 2021 of zolang de voorraad strekt. 
U kunt het zelf aanvragen maar onderstaande contactpersonen willen u er ook bij helpen.  
 
 
Huishoudens gezocht voor pilot verduurzamen van de woning.  
De Dorpsraad van Ossenisse-Zeedorp ondersteunt de stappen voor verduurzaming van de woning. Wij 
willen beginnen met een pilot van 25 huishoudens. Met hen gaan we inventariseren, zoeken naar 
mogelijkheden en daarna kijken hoe wij deze kennis en ervaringen kunnen overdragen aan onze 
dorpsgenoten. Er zijn aan deze pilot geen kosten verbonden. 
Tijdens deze pilot maken we samen een footprint van het huidige gebruik. Bij de volgende stap gaan we 
kijken naar een plan van aanpak. Dus heeft u interesse: meldt u voor 15 januari 2022 aan via mailadres 
duurzamerossenissezeedorp@gmail.com   
 
Mocht u ervaring, kennis en interesse hebben in deze materie, meldt u en kom ons helpen! 
 
Contactpersonen    Ineke Elbers     info@ineke-elbers.nl    0651846830  

Arnold Mannaert   westdijkx@kpnmail.nl    0654750840  
Bas Janssen      penningmeester.doz@gmail.com   0640759534 

    Algemeen  duurzamerossenissezeedorp@gmail.com 


