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Beste huiseigenaar, beste bewoner,
U kent het vast: een plek in huis waar het veel tocht of waar het maar niet warm wil worden. Dit is vaak
simpel op te lossen, bijvoorbeeld met tochtstrips. Toch zijn er ook plekken in huis waar warmte ontsnapt
zonder dat u het voelt of ziet.
Om deze ‘warmtelekken’ in uw woning te ontdekken bieden de gemeente Noordenveld en het Drents
Energieloket u een gratis warmtefoto aan. Hiermee ziet u in één oogopslag waar uw huis warmte
verliest en waar het zinvol is om isolerende maatregelen te nemen. Om energie én geld te besparen.
Een gratis warmtefoto van uw woning
De warmtefoto wordt vanaf de openbare weg te voet met een infraroodcamera gemaakt . Van de
voorkant van uw huis. Een aantal weken nadat de foto is gemaakt, krijgt u een rapport thuisgestuurd.
In dit rapport staat de warmtefoto én een kort advies voor passende isolatiemaatregelen. Het advies
is gratis, onafhankelijk en vrijblijvend. Als u interesse heeft kan een Noordenveldse Energiecoach
vervolgens nog gratis uitleggen hoe u dit rapport leest en wat passende isolatiem aatregelen zijn.
Doet u mee? Aanmelden kan t/m 12 december
De wijk Hullenveld is geselecteerd voor deze actie op basis van een aantal kenmerken van de wijk. Er
is een beperkt aantal gratis warmtefoto’s beschikbaar. Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat u
de eigenaar van uw woning bent, en dat de woning grondgebonden is. Van hoge appartementen
kunnen we helaas geen warmtefoto maken. Voldoet u hieraan? Dan kunt u zich tot en met 12 december
2021 aanmelden via de website: www.haaldewarmteinhuis.nl/warmtefoto
Voor het maken van een warmtefoto vragen we u een aantal gegevens in te vullen en uw toestemming
te geven voor het maken van de warmtefoto. Op de website leest u meer.
Wanneer wordt de warmtefoto gemaakt
Voor het maken van de foto’s hoeft u niet thuis te zijn. De warmtefoto's worden begin 2022 tijdens een
koude winterdag- of nacht genomen. Het moment waarop de warmtefoto’s worden gemaakt is
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afhankelijk van de temperatuur. De exacte datum is daarom nog niet bekend. De foto wordt gemaa kt
en geanalyseerd door Sobolt B.V.
Digitale informatiebijeenkomst op 15 december
Samen met het Buurtnetwerk Hullenveld organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst .
Hierin vertelt een projectleider Duurzaamheid van gemeente Noordenveld u meer over de Warmtevisie
Noordenveld en wat dit betekent voor uw wijk. Verder vertelt een Noordenveldse Energiecoach hoe zij
helpen bij het verduurzamen van uw woning. De digitale informatiebijeenkomst vindt plaats op 15
december, via Teams.
Wilt u erbij zijn? Meld u aan via duurzaam@noordenveld.nl. U ontvangt dan een deelnamelink en een
korte uitleg over hoe u Teams gebruikt.
Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze brief? Neem gerust contact op met team Duurzaamheid van gemeente
Noordenveld, via duurzaam@noordenveld.nl of 088-050 88 888. Meer weten over het verduurzamen
en isoleren van uw woning? Kijk eens op www.duurzaamnoordenveld.nu. Een website van gemeente
Noordenveld met informatie over duurzaamheid, verhalen van duurzame Noordenvelders en meer.
Met vriendelijke groet,
Kirsten Ipema
wethouder van de gemeente Noordenveld
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