
MEMO       
 

 
 
    
Aan: Gemeenteraad Woerden  
Van: wethouder J. Vierstra 
Opsteller: Evert Hassink 
Kenmerk: D/22/073477 
Datum: 12 september 2022 
 
 
Onderwerp: Start project spouwmuurisolatie 
 
 
Aanleiding: Verzenden brieven aan inwoners  
 
 
 
Gemeente Woerden neemt deel aan de pilotfase van het provinciale project. Met dit 
project worden huishoudens geholpen die te kampen hebben met energiearmoede en 
wonen in een eigen woning zonder spouwmuurisolatie. Hun spouw wordt gratis geïsoleerd 
als zij zich aanmelden. 
 
Voor zover bekend bij de gemeente en FermWerk gaat het om 82 gezinnen. Zij ontvangen 
de bijgevoegde brief en worden via de pagina in Het Kontakt geïnformeerd over dit project. 
De provincie Utrecht verstuurt het bijgevoegde persbericht over de start van het project. 
 



 

Regel het vóór de winter! 
Meld u aan vóór 30 september 2022. Als u later aanmeldt, is de kans groot dat we u pas na de 
winter kunnen helpen. 

 

 
 
 

Gratis isolatie voor uw huis! 

Direct besparen, goed geregeld. 

 
Beste inwoner, 
 
 
De energieprijzen stijgen en veel inwoners van Woerden hebben daar last van. 
Een slimme oplossing is het isoleren van uw huis. De energierekening gaat dan direct 
omlaag. 
 
 
Wij isoleren uw huis gratis 
Veel mensen willen hun huis wel isoleren, maar kunnen het 
niet betalen. Of ze weten niet waar ze moeten beginnen. 
Misschien heeft u dat ook?  
 
Daarom zijn de gemeente Woerden en de provincie  
Utrecht een actie gestart. Wij betalen de isolatie en regelen  
een aannemer.  
 
 
Met deze actie maken wij het zo makkelijk mogelijk: 

• Wij zetten betrouwbare aannemers in 

• Wij regelen alles 

• Wij betalen alles 

• U betaalt 0 euro 
 
 
Wilt u ook gratis isolatie en een lagere energierekening? 
1. Meld u snel aan via de website 
    www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-gemeente- 
    woerden of scan de QR-code; 
 
2. De aannemer belt u op. En maakt een afspraak om 
    langs te komen; 
 
3. De aannemer kijkt of isolatie in uw huis kan. Zo ja, 
    dan maakt u samen nieuwe afspraken om de muren 
    natuurvrij te maken en om te isoleren. 
 
 
 
 

https://www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-woerden


 

Regel het vóór de winter! 
Meld u aan vóór 30 september 2022. Als u later aanmeldt, is de kans groot dat we u pas na de 
winter kunnen helpen. 

 
Heeft u vragen?  
 
• Bel Evert Hassink of Sanne van den Hoek van de gemeente Woerden op 

telefoonnummer 14 0348. 
 

• Of kom naar een van onze inloopspreekuren: 
 

Zaterdag 17 september van 13.00 uur tot 15.00 uur  
Wijkcentrum Molenvliet (Stromenlaan 132 a in Woerden) 

 
Maandag 19 september van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Dorpshuis Harmelen (Schoollaan 8 in Harmelen) 

 
 
Waarom krijg ik deze brief? 
Iedereen die de energietoeslag heeft gekregen via Ferm Werk en woont in een eigen 
koopwoning kan meedoen met de actie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wethouder Jelmer Vierstra 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The Municipality of Woerden is helping her habitants. You can now insulate your 
 house for free. Save hundreds of euros every year on your heating bill. Go to  
 www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-gemeente-woerden for more information    
            (in Dutch) or call the municipality: 14 0348. 



PERSBERICHT  

PROVINCIE HELPT HUISEIGENAREN MET KLEINE BEURS ENERGIE TE BESPAREN 

Huiseigenaren met een laag inkomen in Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden krijgen de kans om 

hun muren of vloeren kosteloos te laten isoleren. Provincie Utrecht stelt hiervoor ruim 2,2 miljoen euro 

beschikbaar.  Inwoners van Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden die tot de doelgroep behoren en 

die gebruik willen maken van het aanbod, kunnen zich melden bij hun gemeente. De vier gemeenten 

sturen de komende periode de doelgroep ook een brief met informatie over dit aanbod. Als de aanpak in 

de vier gemeenten goed werkt, komen in 2023 ook andere Utrechtse gemeenten in aanmerking voor het 

aanbieden van dezelfde regeling.   

De regeling is bedoeld voor huishoudens die tot maximaal 130 % van het minimumloon verdienen en in een 

slecht geïsoleerd huis wonen. Huiseigenaren die gebruik willen maken van het aanbod, worden gekoppeld aan 

een aannemer met wie vooraf inkoopafspraken zijn gemaakt. Uitbetaling zal direct aan de aannemer plaatsvinden 

via een centrale organisatie. Woningeigenaren hoeven niets voor te schieten.  

Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen: ‘Ik hoop dat veel inwoners gebruik zullen maken van dit aanbod, 

want de nood is hoog. Mensen die al moeilijk rond konden komen, worden nu overvallen door torenhoge 

energierekeningen. Als je dan ook nog eens in een slecht geïsoleerd huis woont en ‘voor de buurt stookt’ is dat 

extra frustrerend.' Provincie Utrecht richt zich in eerste instantie op huiseigenaren met een laag inkomen. 

Waarom niet ook huurders? Van Essen: ‘Je moet ergens beginnen. Voor huurders gaan we ook kijken of en wat 

we kunnen doen. Maar we beginnen nu met huiseigenaren die in een slecht geïsoleerd huis wonen en geen geld 

hebben voor maatregelen. Onze verwachting is dat het isoleren van spouwmuren en vloeren al enorm zal helpen 

om energie te besparen en de gasrekening naar beneden te brengen.’  

Proef 

Er zijn twee redenen dat de proef in Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden start. Deze gemeenten zijn bereid 

om een kwart van de kosten op zich te nemen – de provincie betaalt de rest. Daarnaast wil de provincie dat het 

isoleren op een natuurvriendelijke manier gebeurt volgens de Wet natuurbescherming. En deze vier gemeenten 

doen dat. Vleermuizen en vogels die in spouwmuren verblijven, krijgen eerst de kans om weg te vliegen, voor het 

isolatiemateriaal wordt aangebracht. De aannemers met wie in dit project wordt samengewerkt gebruiken daar 

een speciale methode voor.  

Tijdens de proef wordt onder meer gekeken of spouwmuur- en vloerisolatie voldoende besparing oplevert of dat 

het bijvoorbeeld ook wenselijk is daken te isoleren of isolatieglas te plaatsen. Ook moet blijken of de doelgroep op 

deze manier voldoende bereikt wordt. Als de proef slaagt, wil de provincie de regeling in 2023 openstellen voor 

andere Utrechtse gemeenten. Ook die gemeenten moeten bereid zijn een deel van de kosten mee te financieren 

en te laten isoleren volgens de Wet natuurbescherming; dus natuurvriendelijk.  

Uit CBS-data blijkt dat er 3800 huishoudens met een eigen woning in de Provincie Utrecht zijn die leven van 

maximaal 120% sociaal minimum (voor een gezin is dit bruto 2070 euro per maand). Onbekend is welk deel van 

de groep in een slecht geïsoleerd huis woont. Met de ruim 2,2 miljoen euro die de provincie ter beschikking stelt 

kunnen 1500 tot 1750 huizen geïsoleerd worden.  



www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-gemeente-woerden 

Gratis isolatie voor uw huis!
Direct besparen, goed geregeld.

Waarom meedoen?

Uw huis gratis laten isoleren heeft vele voordelen:
• U bespaart honderden euro’s per jaar aan gas                                                                          

- Gemiddelde tussenwoning: 320 euro                                                                                        
- Gemiddelde hoekwoning: 800 euro

• U maakt uw huis in winters warm, in zomers koel
• U heeft minder tocht en vocht in huis
• U helpt klimaatverandering tegen te gaan

Wie mag meedoen?

Een beperkte groep huishoudens in de provincie Utrecht kan meedoen. 
De actie is voor huiseigenaren die: 

• in de gemeentes Leusden, Woerden, Amersfoort of Utrecht wonen 
• de energietoeslag hebben gekregen 

Waarom doen de gemeente en provincie dit?

De gemeente Woerden en provincie Utrecht willen woningeigenaren met lagere inkomens helpen. 
Isoleren bespaart veel energie. Dat is goed voor uw portemonnee en voor het klimaat. 

Wat moet ik zelf betalen?

Het kost u 0 euro. De gemeente en provincie betalen alles. 
U hoeft ook niets vooraf te betalen, de rekening gaat direct naar de gemeente.

Wat moet ik zelf regelen?

De gemeente heeft betrouwbare aannemers geregeld. U hoeft zelf geen aannemer te zoeken of 
offertes te vergelijken.

U meldt zich aan voor de actie. Dan wacht u tot de aannemer belt om een afspraak te maken.

Wanneer moet ik me aanmelden?

Wij raden aan om vóór 30 september 2022 aan te melden. We helpen de eerste aanmeldingen nog 
voor de winter 2022. Als u later aanmeldt, is de kans groot dat u pas na de winter geholpen kan 
worden. 

Ik heb een andere vraag.

Op de website beantwoorden we veel vragen. 
Ga naar de website of scan de QR code.



Ga naar de website (of scan de QR code). Vul het formulier in.

De aannemer belt u om een afspraak 
te maken.

De aannemer komt langs en kijkt of isolatie bij u kan. 
Kan het? Dan maken jullie twee nieuwe afspraken. 

Afspraak 1: de aannemer maakt 
uw huis natuurvrij.

Afspraak 2: uw huis krijgt isolatie. U hoeft niets te doen. 
Isolatie kan vanaf de buitenkant van uw huis. Dus geen 
rommel in uw woning.

Meedoen in 6 stappen

Hulp energiecoach?

Resultaat: 
U bespaart veel geld op uw energierekening. 

En uw huis blijft warmer in de winter.

Buitenmuur

www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-gemeente-woerden 
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