
Aan bewoners van dit adres  

[kolom adres]  

[kolommen postcode en plaats]  

 

Onderwerp: subsidie voor isoleren van uw woning 

 

Beste huiseigenaar, 

 

In Nieuwdorp gaat woningcorporatie Zaam Wonen binnen nu en twee jaar huurwoningen 

opknappen en isoleren. Voor een aantal huurwoningen worden voorbereidende 

werkzaamheden nu al opgestart. U kunt met uw woning aansluiten bij de werkzaamheden van 

Zaam Wonen. In deze brief leggen we u uit hoe dat in zijn werk gaat.  

 

Lager energieverbruik en een fijner huis 

Gemeente Stein vindt het belangrijk dat u prettig woont en bespaart op uw energiekosten. 

Voor het isoleren en opknappen van koopwoningen in Nieuwdorp heeft de gemeente van het 

Rijk geld ontvangen. Dit geld wordt gebruikt om woningen met een laag energielabel, zoals G, 

F en E, te verbeteren. Dit geld wordt aan bewoners verstrekt met behulp van een subsidie.  

Als u voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling kunt u uw woning laten isoleren en 

worden de kosten hiervoor grotendeels betaald.  

 

Heeft u interesse om mee te doen? 

Neem dan direct contact met ons op. Wij komen dan graag bij u langs om kennis te maken en 

te kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie van de gemeente Stein. Zo ja, dan kunt u 

met uw woning aansluiten bij de werkzaamheden van Zaam Wonen.  

 

Diep helpt u verder 

De gemeente heeft bureau Diep gevraagd om u te begeleiden. Diep helpt u hierbij van A tot 

Z. Aan deze hulp zijn voor u geen kosten verbonden. 

• U krijgt inzicht in de isolatiestaat van de woning. 

• U krijgt een energielabel van uw woning.  

• Op basis daarvan wordt duidelijk of u in aanmerking komt voor de subsidie 

• We brengen uw woonsituatie en woonwensen in beeld.  

• U krijgt een persoonlijk advies over welke werkzaamheden u het beste kunt laten 

uitvoeren. 

• U wordt geholpen met de subsidieaanvraag. 

  

Heeft u een vraag of wilt u laten weten dat u interesse heeft? 

Neem gerust contact op met de begeleiders van Diep. Mara Midiere is 

vanuit Diep de eerste contactpersoon. Ze is te bereiken via WhatsApp en 

telefoon: +316 8105 3783. Of stuur een mail naar nieuwdorp@diep.nl. 

Heeft u een vraag voor de gemeente? Stuur een mail naar 

info@gemeentestein.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ron Winckers 

Projectleider 
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