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Enquête Duurzame Warmte Enspijk                  
Eind maart starten we met het afnemen van de 
1e enquête. We willen heel graag weten hoe het 
staat met de verduurzaming van onze 
woningen. Misschien bent u van plan om 
hiermee aan de slag te gaan. Hoe beter de 
isolatie van uw woning hoe minder uw 
warmtebehoefte. Daardoor zal de prijs die u 
straks voor de warmte gaat betalen lager 
uitvallen. Wij willen gegevens verzamelen om 
uit te kunnen rekenen hoe de warmtevraag gaat 
zijn voor het aquathermie systeem. Daarom 
vragen we u het gasverbruik van het vorige jaar 
te vermelden. Zijn er al veel gasketels toe aan 
vervanging, koken nog veel mensen op gas? We 
willen graag weten of we al duurzaam bezig zijn. 
Wat vindt u van de manier waarop we u van 
informatie voorzien? Om een zo groot 
mogelijke respons te krijgen komen wij bij u 
langs met de enquête. We hebben een 
gebruiksaanwijzing bij ons zodat u zelf online 
aan de slag kunt. De enquête kan namelijk op de 
computer worden ingevuld. Heeft u daarbij hulp 
nodig dan helpen wij u graag. U kunt daar 
bijvoorbeeld een afspraak voor maken. Ook is 
de enquête op papier te krijgen. Wilt u de 
papieren versie dan kunt u deze opvragen bij 
degene die bij u aan de deur komt of bij de 
secretaris. Bent u niet thuis dan doen wij de 
gebruiksaanwijzing bij u door de brievenbus. U 
kunt ons verwachten in de vierde week van 
maart en de eerste week van april. U kunt de 
enquête ook nu al digitaal invullen via deze link:  
https://nl.surveymonkey.com/r/WZK2FNH  Wij 
hopen uiteraard op een hoge respons. 
 
Woondossier gratis aanmaken? 
De coöperatie Duurzame Warmte Enspijk is 
momenteel bezig met het organiseren en 
inventariseren van de Voorbereidende 
Duurzame Maatregelen Warmte (VMDW). 
Waarom doen wij dit?  
 

  
 

 
Dat heeft twee redenen. Om een goed 
warmtesysteem te ontwikkelen moet een groot 
deel van de woningen minimaal een B of C 
energielabel hebben. De tweede reden is dat hoe 
beter een huis geïsoleerd is hoe lager de 
energiekosten voor de bewoners worden. U kunt 
zelf ook al wat doen! Om een inzicht te krijgen in 
de isolatie van uw woning en om ook een overzicht 
te geven van de evt. kosten hiervan biedt het 
energieloket Rivierenlanden de mogelijkheid op 
om kosteloos een woondossier aan te maken van 
uw woning. Het programma ‘woondossier’ wordt 
op dit moment verbeterd. Eind mei moet de 
nieuwe versie online zijn. U kunt momenteel de 
oude versie nog gebruiken.  
Na het invullen van het woondossier krijgt u een 
woonplan op maat. Het woonplan geeft inzicht in 
de mogelijkheden tot verbeteren van uw woning. 
Wat het kost en wat het oplevert. Een 
meerjarenplan voor uw huis. 
Ook houdt het plan bijvoorbeeld rekening met de 
evt. meerkosten van bijvoorbeeld het mogelijk te 
plegen onderhoud en vervanging van bijv. de 
kozijnen. De werkgroep DWE probeert ook 
inzichtelijk te maken welke subsidiemogelijkheden 
er zijn voor de isolatiemaatregelen. Zowel de 
overheid als de gemeenten hebben diverse 
subsidieregelingen. Om ook kosten te besparen bij 
het verbeteren van de woningen proberen we 
zoveel als mogelijk is om meer aanbestedingen te 
laten maken voor de verbeteringen van meerdere 
woningen tegelijk. Dit kan aanzienlijk schelen in de 
kosten. Wilt u dit woondossier aanmaken? Ga dan 
naar: 
https://energieloketrivierenland.nl/actiepagina/persoonlijk-woondossier/ 

LET OP! Dit dossier kunt u niet via de telefoon 
invullen. Mocht u hulp willen krijgen bij het invullen 
van het woondossier dan kunt u de hulp van een 
energiecoach aanvragen via het Energieloket. U 
kunt ook ons mailen voor 
ondersteuning  secretaris@dwenspijk.nl   
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Lid/donateur worden van Coöperatie DWE 
Inmiddels hebben er al een twintigtal mensen 
aangemeld voor het lidmaatschap van de 
coöperatie. Dat is een begin. Uiteraard is het 
streven om zoveel mogelijk inwoners als lid van 
de coöperatie te mogen verwelkomen.  
Als lid bent u mede-eigenaar van de coöperatie 
en kunt u invloed uitoefenen op de 
besluitvorming. 
Als de coöperatie een warmtenetwerk aan laat 
leggen dan is lidmaatschap een voorwaarde 
voor warmtelevering. 
Bij deze nieuwsbrief zit een aanmeldingsbrief 
om lid/donateur te worden. Tevens hebben wij 
een envelop bijgevoegd met het adres van de 
secretaris. Om uw privacy te waarborgen kunt u 
uw aanmelding in gesloten envelop in de 
brievenbus doen bij het DWE Secretariaat in 
Lingestraat 21.  
 
Coöperatie Duurzame Warmte Enspijk 
ontmoet de raad. 
De coöperatie mocht, op initiatief van de 
gemeente West Betuwe haar plannen met 
betrekking tot het realiseren van een duurzaam 
warmtesysteem presenteren aan o.a. de 
raadsleden. Ruim veertig raads- en 
burgerraadsleden en belangstellenden waren 
op 21e februari naar La Place in Enspijk 
gekomen om van gedachten te wisselen met de 
werkgroepleden van de coöperatie. De nadruk 
werd vooral gelegd op wat de coöperatie in de 
komende jaren wil gaan ontwikkelen om tot een 
duurzamer Enspijk te komen. Daarbij ligt in de 
komende 2 jaar de nadruk vooral op het 
vergroten van het draagvlak als de 
voorbereidende maatregelen. Daarnaast lopen 
de andere zaken als het maken van een 
ontwerpschets, een business case, onderzoek 
naar de ecologische effecten en duurzaamheid 
gewoon door. Komende tijd wordt er veel 
aandacht besteed aan het verduurzamen van 
de woningen. Isolatie, koken op inductie en 
omgaan met energie zijn hierbij de hoofdmoot. 
Het verbeteren van de woningen zal, ook als 
verwarmen met aquathermie niet doorgaat, 
alleen maar winst opleveren voor de inwoners. 
 
 
 

 
Update warmtescan  
In januari konden dorpsgenoten zich aanmelden 
voor een gratis warmtescan. Er werden 
thermografische foto’s gemaakt die de verschillen 
in temperatuur laat zien. Je ziet dan waar er 
warmte weglekt. Zo kunnen we zichtbaar maken of 
de isolatie overal goed aangebracht is, of er geen 
onnodig energieverlies is en waar nog wat te 
verbeteren valt. Voor het maken van de 
warmtescan konden we gebruik maken van een 
thermische camera van Peter Janson. Begin 
februari ging het ‘s nachts weer vriezen en waren 
de weersomstandigheden nagenoeg optimaal om 
de eerste scan ronde uit te kunnen voeren. Dertig 
families hadden zich aangemeld en gedurende 3 
avonden werden de scans uitgevoerd. De foto’s 
met uitleg zijn vervolgens per email verstuurd naar 
de bewoners.  
De volgende scan ronde zal plaatsvinden in najaar 
2023. U kunt zich aanmelden en iedereen krijgt te 
zijner tijd bericht zodra we een nieuwe datum 
hebben. Aanmelden kan per email naar 
pr@dwenspijk.nl  
 
 
 
Wilt u meedenken en doen?  
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 
zich samen met ons willen inzetten voor dit 
initiatief. DWE is een burgerinitiatief waaraan alle 
Enspijkers kunnen deelnemen.  
Aanmelding kan bij onze werkgroepleden en 
via secretaris@dwenspijk.nl 
 
 
 
Kijk voor meer nieuws op de website  
www.dwenspijk.nl of scan de QR code 
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