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Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Door mij zijn benaderd het RVO en het Rijk, maar omdat ik nieuwsgierig
ben hoe het college en de gemeenteraad erin zitten laat ik u weten waar ik
toch een beetje mee zit

Door de in mijn ogen niet goed over nagedachte subsidieregels, het
zogenoemde steuntje in de rug van de bewoner van een eigen huis, die
niet in het bezit is van een goed gevulde spaarrekening, maar die door
spaarzaam te zijn ondanks inflatie en niet indexeren nog net niet op een
houtje hoeft te bijten, ja, die bewoner wordt toch behoorlijk in de steek
gelaten.

Probleem daarbij is, dat na tig keer gesolliciteerd te hebben om mijn
spaarrekening nog een beetje op te krikken, omdat de renteopbrengst ook
niet geweldig is, is het mij nog steeds niet gelukt gedegen werk te vinden.
Dit ondanks de om mensen schreeuwende bedrijven, die mij helemaal
niet meer zien zitten, dit ondanks fit van lijf en leden en weliswaar wat
stram en een beetje doof, dit ondanks vingervlug zijn op PC en Laptop.
Sparen, subsidieaanvragen, je huis isoleren, belachelijk!

Nogmaals, ik ben alleen nieuwsgierig naar uw oordeel en misschien
goede raad, want hulp verwachten doe ik echt niet. 
( mijn vraag aan genoemde instanties stuur ik mee)

Hartelijks, 



Spaarzame bewoner van eigen woning krijgt geen subsidie. 
Transitie moet haalbaar en betaalbaar zijn, stap voor stap, maar hoe dan? 
Antecedenten: 
Man, oud 82 jaar, gepensioneerd, woont samen met echtgenote (81 jaar) in een koophuis uit de jaren 70, 
genieten samen naast de AOW van een klein pensioen ( nooit aangepast ) en een beetje spaargeld, pensioen 
in waarde verminderd met 20% door inflatie, rente 0%.  
Op het dak 3 zonpanelen gekocht 10 jaar geleden. Na sparen: Spouw en vloer laten isoleren 19 maanden 
geleden ( mei 2020). Gedaan door gerenommeerde bedrijven. 
Na sparen: tijd om weer wat aan duurzaam te doen.  
Offerte aangevraagd om in de erker voor van de doorzonwoonkamer de dubbele glasruiten te vervangen en 
achter het enkel glas deur en grote doorzonraam door triple glas. 
Subsidie regeling triple glas opgezocht internet RVO, wat blijkt subsidie “vergeet ‘t maar” want toegevoegd 
moet worden om in aanmerking te komen een warmtepomp want isoleren spouw en vloer telt niet meer mee 
als isolatie schil, ouder dan 12 maanden. Eruit halen gaat niet meer, opnieuw aanbrengen ook niet. 
Snapt u het, nou ik niet meer! Keuze: niks doen, zal mijn tijd wel duren. 
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