Energieteam MevM
(Burgerinitiatief Gemeente Sint-Michielsgestel)

Met Elkaar Voor Mekaar herhaalt
spouwmuurisolatieactie en organiseert
informatieavonden.
Wilt u besparen op uw energierekening? Het burgerinitiatief Met elkaar voor Mekaar
(MevM) organiseert komende periode voor de twee keer de isolatie-actie: het
isoleren van spouwmuren van woningen. Uw woning wellicht. In november en
december vinden de informatieavonden plaats. De gemeente ondersteunt dit
burgerinitiatief en voor deze ronde werken we samen met een vleermuisdeskundige
en de Natuurwerkgroep Gestel om te voorkomen dat vleermuizen het isoleren niet
overleven en vleermuizen alternatieve woonruimte aan te kunnen bieden.
Uw woning
MevM heeft samen met de gemeente voor deze actie een
selectie gemaakt van koopwoningen die gebouwd zijn
voor 1985. De meeste van deze woningen zijn gebouwd
met een spouwmuur. Een spouw is de ruimte tussen een
binnenmuur en een buitenmuur. Die ruimte kan worden
opgevuld met isolatiemateriaal.
Spouwmuurisolatie is een slimme verbetering van uw
woning: lagere energiekosten, meer wooncomfort, en
goed voor het milieu. Bovendien is spouwisolatie veel
goedkoper dan u misschien denkt. Om te ontdekken of uw
woning geschikt is voor spouwmuurisolatie, kunt u via
deze actie gratis een advies op maat krijgen.
Vleermuizen & Vleerhuizen
Tijdens de vorige isolatieactie in het najaar van 2017 maakten sommige bewoners
zich zorgen over het effect van de actie op de vleermuizen. Bij de komende
isolatieactie werken we dan ook nauw samen met een vleermuisdeskundige en de

Natuurgroep Gestel om te onderzoeken of zich er vleermuizen in uw spouwmuur
bevinden. En dankzij steun van de provincie Noord-Brabant kunnen we dan ook
alternatieve behuizing aanbieden voor de vleermuizen: het “vleerhuis”.
Collectieve actie van MevM
Spouwmuurisolatie moet goed worden aangebracht. Dit is dan ook een klus voor een
gecertificeerd isolatiebedrijf. Het energieteam van MevM heeft na de vorige
isolatieactie uitstekende ervaringen met het isolatiebedrijf waar toen na een
uitgebreid selectieproces voor gekozen werd. Isolatiebedrijf Isolatie.com uit Gemert is
een goede, betrouwbare en voordelige leverancier. Isolatie.com biedt verschillende
soorten isolatiemateriaal aan. Het bedrijft bespreekt met u, na een grondige inspectie
van uw woning, welk materiaal voor uw woning het meest geschikt is.
Wat gaat het kosten? Wat bespaar ik?
De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de grootte van uw woning. Bij een
tussenwoning liggen de kosten van het isoleren van de spouwmuur tussen de 450 tot
800 euro. Daarmee wordt zo’n 200 euro per jaar bespaart. In ca 4 jaar is de
investering dus terugverdiend. Deze terugverdientijd is voor andere type woningen
vergelijkbaar. De investering is uiteraard hoger bij een groter oppervlak van de te
isoleren muren. Doordat we “Met elkaar” gaan isoleren heeft MevM een zeer goede
prijs bij de geselecteerde leverancier kunnen bedingen.
In 5 stappen uw spouwmuur geïsoleerd
Kom in november naar een informatieavond bij u in de
Stap 1
Informatieavond
buurt
Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies op maat
Stap 2
Advies aan huis
bij u thuis
Beoordeel of de maatwerk-offerte en de energiebesparing
Stap 3
Offerte beoordelen
aan uw verwachting voldoet
Het isolatiebedrijf brengt in 1 dag het isolatiemateriaal
Stap 4
Isoleren
aan.
Geniet van lagere kosten, en uw extra comfortabele en
Stap 5
energiezuinige huis
Kom naar de informatieavonden
De vrijwilligers van het energieteam MevM nodigen u uit om naar de informatieavond
te komen bij u in de buurt. Zij zullen een toelichting geven waarom isoleren voor u
interessant kan zijn. Ook het uitgevoerde selectieproces naar het meest geschikte
isolatiebedrijf komt aan bod. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de
isolatiematerialen, de prijzen en de werkwijze.
Datum

Tijdstip

Dorpskern

Locatie

Ma 19 november

20.00 uur

Sint-Michielsgestel

De Huif

Wo 21 november
Do 29 november
Ma 3 december

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Den Dungen
Berlicum
Gemonde

Litserborg
D’n Durpsherd
’t Schufke (de Schuif)

De koffie en thee staan vanaf 19.45 voor u klaar.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.metelkaarvoormekaar.nl

