
(bijdrage voor wijk- en dorpsraden/bladen, okt 2021) 

Energiebespaaracties huurders en woningeigenaren Land van Cuijk 

Een comfortabel huis én besparen op energiekosten: wie wil dat nou niet? Zowel voor huurders 
als huiseigenaren hebben de vijf gemeenten van Land van Cuijk energiebespaaracties 
georganiseerd. Hierover ontvangt u als inwoner vanaf oktober per brief informatie.   

Gratis energiebespaaractie voor huurders 
Als huurder heeft u mogelijkheden om op energie te besparen. Voor grote maatregelen is meestal 
toestemming van de verhuurder nodig. Voor de kleine(re) maatregelen geldt dit niet. U kunt hier zelf 
mee aan de slag. Daar wil de gemeente u graag bij helpen.  

De energiebespaaractie geldt zowel voor particuliere huurders als huurders van de 
woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek in alle 5 de gemeenten van het Land van 
Cuijk. Ook als u wel huurt, maar geen brief hebt ontvangen, komt u in aanmerking. De 
bespaaractie  loopt tot  1 juni 2022. 

U kunt deelnemen via www.boxmeer.nl/energiebespaaractiehuurders.  Hier vindt u meer informatie 
en kunt  u zich direct aanmelden voor één of meerdere onderdelen van de gratis actie. 

 Een energiebespaarcoach bij u thuis.  
De coach bekijkt samen met u de mogelijkheden om op stroom en gas te besparen. U vult 
samen een energiescan in, ontvangt direct de resultaten en u krijgt handige tips die u 
(meteen) kunt toepassen. Ook kunt u samen kleine energiebesparende middelen bestellen. 

 Uitleen van een energieverbruiksmanager. 
 Uitleen van een luchtkwaliteitsmeter. 
 Online informatiebijeenkomst voor huurders Energiezuinig Wonen (23 november). 

 
Informatiebijeenkomst Energiezuinig Wonen 23 november 
Inwoners die huren en meer willen weten over de mogelijkheden van energiezuinig wonen, kunnen 
zich aanmelden voor de online informatieavond op dinsdag 23 november (19.30-21.00 uur). 
Aanmelden kan tot op de dag van de bijeenkomst tot 16.00 uur via: 
www.boxmeer.nl/energiebespaaractiehuurders   
 
Collectieve advies- en inkoopactie voor woningeigenaren 
Vanaf half oktober ontvangen alle woningeigenaren van hun gemeente een brief met folder over de 
grootschalige advies- en inkoopactie voor duurzame maatregelen. Het gaat  om vloerisolatie, 
spouwmuurisolatie, isolatieglas, goedkoper verwarmen en zonnepanelen. Hiermee kunnen 
huiseigenaren hun energierekening verlagen en het wooncomfort verhogen.  

 Aanmelden voor de actie tot en met 19 december 2021 
De actie wordt in opdracht van de gemeenten van Land van Cuijk uitgevoerd door Winst uit 
je Woning. Zij werken met overwegend lokale en regionale installateurs en bedrijven.  U kunt 
inschrijven tot en met  19 december 2021. Belangstellenden vinden meer informatie op: 
www.winstuitjewoning.nl/boxmeer  
 

 Online bijeenkomst voor woningeigenaren, donderdagavond 4 november 
Huiseigenaren die zich willen oriënteren op de actie, kunnen zich aanmelden voor de online 
informatiebijeenkomst op donderdag 4 november van 19.30 – 21.00 uur. Aanmelden kan tot 
op de dag van de bijeenkomst, 17.00 uur via: www.winstuitjewoning.nl/boxmeer  


