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Duurzaam Bouwloket Fryslân en
de gemeente het Bildt helpen bij
energiebesparing
Bent u huiseigenaar en hebt u er ooit over nage-
dacht om zonnepanelen op het dak te installeren?
Weet u niet goed waar te beginnen? Is het dak
geschikt? Wat kost het en wat levert het op? Hoe-
veel CO2 kan ik besparen? Het Duurzaam
Bouwloket Fryslân geeft antwoorden en helpt
huiseigenaren gratis en met ona ankelijk advies
bij het maken van keuzes! Duurzaam Bouwloket
is het energieloket van de samenwerkende Friese
gemeenten en provincie Fryslân.

Een helpende hand voor huiseigenaren die
benieuwd zijn hoe ze hun woning energiezuinig,
duurzaam en comfortabel kunnen maken. Daarnaast
geven ze informatie over subsidies en hebben ze
adressen van gecertificeerde uitvoerende bedrijven.
Bezoek de website www.duurzaambouwloket.nl/
fryslan en ontdek de mogelijkheden. Of stel een
vraag door te mailen (info@duurzaambouwloket.nl)
of te bellen (072-743 39 56).

Wethouder duurzaamheid Boukje Tol onderstreept
het belang van het loket en energiebesparing
“Gezamenlijk met het Duurzaam Bouwloket kunnen
we woningeigenaren op weg helpen met energie-
besparende maatregelen en advies geven over het
opwekken van energie. Het gaat daarbij niet alleen
om het installeren van of investeren in zonnepane-
len, maar juist het brede scala aan besparende
maatregelen is in beeld. Er is bijvoorbeeld ook veel
interesse voor ‘nul op de meter/energieneutraal’
maken van woningen.

Een vraagbaak zijn en goed advies kunnen geven,
met daarbij de verbinding maken met het aanbod
van lokale bedrijven is voor de gemeente erg
belangrijk”.

In de gemeente het Bildt sluit de samenwerking met
het loket ook goed aan op de verschillende initiatie-
ven van inwoners zelf, bijvoorbeeld de energie
coöperatie Bildtse Stroom en de Werkgroep NEN
2020 in Nij Altoenae.

Ona ankelijk en kwaliteit
Bij het Duurzaam Bouwloket Fryslân staan de bewo-
ners centraal. Alle activiteiten zijn er op gericht om
huiseigenaren te helpen en ondersteunen bij het
aanvragen van informatie tot aan het uitvoeren van
de maatregelen. De kwaliteit staat hierbij voorop. Er
zijn verschillende manieren waarop de kwaliteit
geborgd wordt. De bedrijven worden gecheckt op de
nodige certificaten en garantieregelingen. Het
advies wordt verleend door ona ankelijk en des-
kundige adviseurs. Wacht niet en ontdek de
mogelijkheden!


