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Zonneklaar
Beste bewoner van 
Zonnige Kempen,
Zonnige Kempen streeft ernaar om haar 
woningen zo energiezuinig te maken 
door in te zetten op duurzaam bouwen 
en renoveren. Op die manier krijg je als 
bewoner een comfortabele woning met 
een lage energierekening. 

Daarnaast willen we jou aanmoedigen 
om zelf energie te besparen. In deze 
nieuwsbrief vind je handige tips en heel 
wat contactgegevens waar je terechtkan 
met je vragen.

“De energieprijzen 
zijn momenteel  

heel hoog.  
Dat voelen  

we allemaal.”
Walter Horemans,

Je voorzitter 

Volg jij onze initiatieven al op Facebook ?

Sommige personen en gezinnen hebben 
recht op een sterk verlaagd tarief voor 
elektriciteit en aardgas: de sociale 
maximumprijs of het sociaal tarief.  
Op je factuur kan je zien of je het  
‘sociaal tarief’ hebt. Denk je in aanmerking  
te komen voor het sociaal tarief, maar staat 
dit niet op je factuur? Neem dan contact  
op met het OCMW in jouw gemeente  
(zie contactgegevens verder in deze 
nieuwsbrief ).

Betalingsproblemen 
Heb je problemen om je energierekening te betalen? Neem tijdig 
contact met je energieleverancier, het OCMW of een erkend 
schuldbemiddelaar om een afbetalingsplan aan te vragen.

Kortingsbon voor elektrische apparaten 
Heb je recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas?  
Dan kan je via Fluvius een kortingsbon krijgen voor de aankoop  
van een energiezuinige wasmachine of koelkast:

<<  Scan deze QR-code.

 Of surf naar zonnigekempen.be/kortingsbon

Sociaal tarief  
voor aardgas  
en elektriciteit



10 tips om zelf energie te besparen

Z o n n i g e  K e m p e n  /  m a a r t  2 0 2 22 3

Zet de thermostaat lager
> Overdag is 20°C en ’s nachts 16°C een comfortabele temperatuur.  
    Door je thermostaat een graadje lager te zetten, bespaar je 7% energie.

1

LED-lampen
> Vervang gewone lampen door LED-lampen.  
   Deze verbruiken 6 keer minder dan gloeilampen  en 5 keer minder dan halogeenlampen.

2

Stekker uit het stopcontact
> Trek stekkers uit stopcontacten of gebruik een stekkerdoos met een aan-uitknop  
    om sluimerverbruik te vermijden. Je kan 40 tot € 50 per jaar besparen.

3

Ventileren
> Zet elke dag 15 minuten je ramen open. Je hoeft de verwarming dan niet uit te zetten.  
    Ventileer dagelijks zeker alle slaapkamers en, na elke douche of bad, ook de badkamer.

4

Korter douchen
> Neem een douche i.p.v. een bad. Maak eventueel gebruik van een waterbesparende douchekop.  
    1 minuut korter douchen ➔ 12 l water besparen = € 90/jaar besparen.

5

Ontdooi het vriesvak
> Een ijslaagje van 2 mm zorgt voor 10% meer verbruik.

6

Slim koken
> Kook met het deksel op de pan of gebruik een snelkookpan. Snelkookpan ➔ 70% energie besparen.

7

Slim wassen
> Was op een lagere temperatuur (30°C). 

8

Slim drogen
> Gebruik een droogrekje. Als je dit binnen plaatst, verlucht je woning dan ook voldoende. 
    Als je 1 keer op 2 de droogkast niet gebruikt, kan je € 65/jaar besparen.

9

Let op het energielabel
> Koop je een nieuw apparaat, koop er dan een met een goed energielabel. 

10

Energiesnoeiers 
Onze bewoners kunnen een gratis energiescan laten uitvoeren door de ‘energiesnoeiers’. De energiescan is 
eigenlijk een huisbezoek, waarbij de Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en jouw gedrag als 
bewoner in kaart brengen. Een energiescan kan je zo aanvragen:

• Telefonisch:

 -  inwoners uit Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herselt,  
    Hulshout, Laakdal, Nijlen, Ranst, Vorselaar, Westerlo > 014 22 15 38

 -  inwoners uit Berlaar > 015 55 48 82

 -  inwoners uit Grobbendonk, Ranst, Vorselaar, Zandhoven > 03 644 00 56

• Online:  
 https://www.energiesnoeiers.net/energiescanaanvragen.html

• Of via mail naar info@energiesnoeiers.net



4

Hulp nodig?  
Hieronder vind je contactgegevens per gemeente

Zonnige Kempen, Grote Markt 39 in 2260 Westerlo / www.zonnigekempen.be

BERLAAR

Stekr (vragen over verbruik, energiecontracten, besparen)
op afspraak in het gemeentehuis: elke dinsdag en 1e maandagavond 
van de maand
015 28 60 28 
info@stekr.be
https://stekr.be/

Sociaal Huis 
Zomerstraat 22
03 410 19 00
socialedienst@berlaar.be
 
GROBBENDONK

Sociaal Huis
Schransstraat 51
014 50 81 10
info.ocmw@grobbendonk.be

HEIST-OP-DEN-BERG

Milieu en duurzaamheid 
Leopoldlei 40
015 23 74 00
milieu@heist-op-den-berg.be 

OCMW
Stationsstraat 2
015 24 93 50 
socialedienstverlening@heist-op-den-berg.be

HERENTHOUT

OCMW
Bouwelse Steenweg 52
014 50 21 81 
sociale.dienst@herenthout.be

Loket bouwen en wonen
Bouwelse Steenweg 8
014 50 21 21
bouwen.wonen@herenthout.be

HERSELT

Sociaal Huis
Kerkstraat 1/A
014 54 89 91
info@ocmwherselt.be 

Woonloket 
Kerkstraat 1
014 53 90 44 
milieu@herselt.be (contact: Annik Gijsemans)

HULSHOUT

Sociale dienst
Grote Baan 264
015 75 01 00
socialedienst@hulshout.be

Energieloket (duurzaamheidsambtenaar Anke Vleugels)
Professor Dr. Vital Celenplein 2
015 22 40 11
duurzaamheid@hulshout.be 

Gratis infosessie 'Snelle energiebesparing' op 27 april om 19.30 uur
Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18
Inschrijven: www.zonnigekempen.be/energiesessie
 
LAAKDAL

Sociale dienst
Markt 19
013 67 01 10
socialedienst@laakdal.be

NIJLEN

OCMW 
Kerkstraat 4 
03 410 02 11
info.ocmw@nijlen.be

Woon -en energieloket
Kerkstraat 4 
03 410 02 11
wonen@nijlen.be

RANST

EnergieK loket (premies, persoonlijk advies …)
op afspraak: elke dinsdagvoormiddag in het gemeentehuis 
03 350 08 08 
energie@igean.be
https://www.igean.be/energiekloket 

VORSELAAR

OCMW
Markt 14
014 50 00 21
ocmw@vorselaar.be

WESTERLO

OCMW
Verlorenkost 22/1 
014 53 87 87
info.ocmw@westerlo.be 

ZANDHOVEN

EnergieK loket (premies, persoonlijk advies …)
op afspraak: elke donderdagvoormiddag in het gemeentehuis
03 350 08 08 
energie@igean.be
https://www.igean.be/energiekloket 

Sociale dienst 
Liersebaan 12
03 410 16 20
socialedienst@zandhoven.be

Contacteer ons
• telefonisch: 014 54 19 41: maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 12 u. 

• huurlasten@zonnigekempen.be
• info@zonnigekempen.be


