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Nieuwsbrief februari 2023 
 

De vergadering van 7 februari stond volledig in het teken van de Warmtetransitie Visie. Er kwamen 

ongeveer 20 bezoekers op af die allerlei interessante vragen stelden. De vergadering liep vrij lang uit 

waardoor er geen tijd meer was om andere onderwerpen te bespreken. Die worden doorgeschoven 

naar onze bijeenkomst van 7 maart. 

Hieronder vindt u een kort verslag.  

  

Proefproject: 
Onze wijk is de eerste in de gemeente waar men een nieuwe werkmethode wil uitproberen.  

Alle eigenaars van woningen met een laag energielabel (E, F en G) werden aangeschreven door de 

gemeente i.v.m. het isoleren van hun woningen.  

Als de bewoners dit wensen, wordt er gratis advies gegeven door vrijwilligers van de Energiebank.  

Zij maken dan meteen een lijst op van wat er op korte termijn kan worden verbeterd om de 

energiekosten te verlagen: denk aan tochtstrippen, leidingisolatie, radiatorfolie en dergelijke.  

Een aantal dagen later komt Isolatieteam Zeeland deze aanpassingen gratis plaatsen. Alles is dus 

volledig kosteloos en toch kan men de energierekening al een beetje verlagen. 

Ook bepaalde “gedragsregels” kunnen helpen: de temperatuur van de CV ketel verlagen  

(naar 60 graden), de overgordijnen niet voor de radiator hangen, deuren dicht houden, enz. 

 

Verdere stappen: 
Door de hoge energieprijzen en door het gegeven dat we in de toekomst “van het gas af” moeten, 

zijn veel huizenbezitters inmiddels zelf begonnen met het nemen van maatregelen, zoals het 

plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen (let op met geluidsoverlast), dakisolatie, vloerisolatie, … 

Warmte verdwijnt bijvoorbeeld voor 30% langs het dak, 20% langs de muren en 15% langs de ramen. 

Om u een idee te geven over het warmteverlies via de ramen (uitgedrukt in “u-waarde”)  

van enkel glas:   u-waarde 5,8  

van dubbel glas: u-waarde 2,8  

van HR++ glas   u-waarde 1,1  

van driedubbel glas  u-waarde 0,6   

Wie geïnteresseerd is om zijn woning te verduurzamen maar niet goed weet waar te beginnen, kan 

contact opnemen met Duurzaam Bouwloket. Dit is een landelijke organisatie die u advies kan geven 

over alle nodige stappen om uw woning klaar te maken voor de energietransitie.  
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Ook Hulst is hierbij aangesloten. Voor meer informatie kan u bellen naar 0114-210000 of via website  

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/hulst  

 

 

 

Hieronder een foto van de drukbezochte vergadering  

 

                           
 

 

Zoals eerder aangegeven worden de overige agendapunten doorgeschoven naar onze vergadering in 

maart.  

 

 

     

Onze volgende openbare vergadering is gepland op dinsdag 7 maart om 19u30 in 

Hotel Hulst aan de van der Maelstedeweg.  Bewoners van onze wijk zijn van harte welkom! 

 

De agenda kunt u enkele dagen voor aanvang van de vergadering vinden op onze Facebook pagina 

Info Wijkraad Hulst-Zuid en op onze website www.wijkraad-hulst-zuid.nl  bij “vergaderingen” > 

“geplande vergaderingen” en de datum van de vergadering. 

 

Tijdens deze vergadering zal ook onze wijkwethouder, de heer René Ruissen aanwezig zijn.   
 

Elke vergadering begint met een openbaar gedeelte, waarbij wijkbewoners het woord kunnen 

nemen. 
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