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Energie-cadeaubonnen groot succes!
De energiebesparingsactie van gemeente Veldhoven in samenwerking met 
het Regionaal Energieloket was een groot succes. Heel veel Veldhovenaren 
bestelden ledlampen en verschillende andere artikelen voor energie- 
besparing in huis. Binnen drie weken van de actie waren alle bonnen 
afgenomen en verzilverd. Dankzij de actie hebben vele Veldhovenaren weer 
een stapje gezet in het verduurzamen van de eigen woning. Lees verder

Concept Regionale Energiestrategie 1.0
De Metropoolregio Eindhoven, waar Veldhoven deel van uitmaakt, 
organiseerde in februari vier online bijeenkomsten over de Regionale 
Energiestrategie (RES) voor inwoners en volksvertegenwoordigers. 
Wie daar niet bij kon zijn kan de concept RES 1.0 bekijken én beluisteren 

Met de concept RES 1.0 zetten we een volgende stap in de energietransitie 
voor onze Metropoolregio Eindhoven. Samen zetten we in op besparen én 
gaan we stap voor stap over op duurzame energie, opgewekt in onze eigen 
regio. De RES 1.0 is nu nog een concept. Naar verwachting kan eind 2021 de 
definitieve RES 1.0 ter besluitvorming aan volksvertegenwoordigers worden 
voorgelegd.

Wat is de Regionale Energiestrategie?
Nederland wil in 2050 bijna helemaal energieneutraal zijn. Daarom wordt 
er op dit moment in 30 energieregio’s hard gewerkt aan plannen om dit 
mogelijk te maken. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie (RES). 

Beste lezer,

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties wordt er hard gewerkt 
aan de Energietransitie in onze gemeente. Denk aan het opwekken 
van duurzame energie, het besparen van energie en het duurzaam 
verwarmen van alle gebouwen. Deze nieuwbrief is voor 
iedereen die op de hoogte wil blijven over hoe we dit in 
onze gemeente gaan doen. Veel leesplezier! 
 
Jeroen Rooijakkers, wethouder duurzaamheid
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In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder 
aardgas gaan gebruiken. Veldhoven werkt samen met andere gemeenten, 
waterschappen, de provincie en de netbeheerder aan een Regionale 
Energiestrategie voor de Metropoolregio Eindhoven.

Wonen zonder aardgas
Veldhoven gaat, net als de rest van Nederland, in stappen van het aardgas 
af. In het Klimaatakkoord staat dat we in 2050 op een duurzame manier 
verwarmen, douchen en koken. Lees meer over hoe wij dat in onze 
gemeente willen gaan doen op onze website
veldhoven.nl/wonen-zonder-aardgas 

Wonen zonder aardgas:
wat vind je hiervan?
We willen graag weten wat onze inwoners vinden van de overstap van 
aardgas naar duurzame warmtebronnen. Daarom zijn wij gestart met een 
reeks peilingen. 

In de eerste peiling stellen we 6 algemene vragen over aardgasvrij in het 
algemeen. In volgende peilingen gaan we in op hoe jij als inwoner betrokken 
wil worden bij de warmtetransitie, en wat je thuis al doet om minder energie 
te gebruiken. Zo krijgen we een beeld van wat lokaal speelt rondom dit 
onderwerp. De resultaten helpen ons om de overstap naar wonen zonder 
aardgas op een passende manier te organiseren. 

De eerste twee peilingen kun je invullen via veldhoven.nl/magikwatvragen

Invullen duurt slechts 3 minuten. Houd onze sociale media in de gaten 
om ook aan de volgende peilingen mee te doen.
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Veldhoven Duurzaam  
Onafhankelijk advies over het verduurzamen van jouw woning

Ken je Veldhoven Duurzaam al? Veldhoven Duurzaam is een vereniging 
van enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor een duurzaam Veldhoven. 
Ben je op zoek naar advies over duurzame energie in je huis, dan ben je bij 
hen op de juiste plaats.

Veldhoven Duurzaam verzamelt kennis over maatregelen die je in huis kunt 
nemen om jouw woning te verduurzamen. Denk aan isolatie, zonnepanelen, 
warmtepompen, energie opslag, ventilatie etc.
De vrijwilligers delen deze kennis graag met mede Veldhovenaren, 
persoonlijk en laagdrempelig. 

Advies
Via de website van Veldhoven Duurzaam kun je advies vragen voor je eigen 
woonsituatie. De adviezen van Veldhoven Duurzaam zijn op maat
en onafhankelijk. 

Webinars
Veldhoven Duurzaam organiseert een reeks themabijeenkomsten over 
energie. Kijk op de website voor de planning of om webinars uit het 
verleden terug te kijken.
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Zonnepanelen in Veldhoven
Het aantal zonnepanelen op Veldhovense daken groeit snel. In 2020 is het 
aantal zonnepanelen met 60% gestegen vergeleken met het jaar er voor.
En omdat zonnepanelen steeds beter worden is het vermogen zelfs met 
bijna 80% toegenomen in één jaar tijd. Met het heerlijke voorjaarszonnetje 
voor de boeg kunnen al deze nieuwe zonnepanelen gelijk goed werk 
leveren. Lees verder

Afmelden digitale nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder contact hebt gehad met 

de gemeente Veldhoven over de Energietransitie, of omdat je je hebt aangemeld.
Wil je deze nieuwbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden

www.veldhoven.nl  |  Contact en openingstijden  |  gemeente@veldhoven.nl

Telefoon: 14 040  |  Meiveld 1  |  5501 KA Veldhoven
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