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Voel je de tocht langs je benen trekken? Is het in de hal altijd koud? Tikken je 

radiatoren? Heb je een hele oude koelkast? Hoeveel energie verbruiken je lampen 

eigenlijk? Wat kan je besparen met een waterbesparende douchekop, ledlampen, 

radiatorfolie en tochtstrippen? 

 

        Houten, 26 oktober 2017 

 

Beste huurders in Houten, 

 

De HuurdersAdviesRaad Houten (HAR Houten) organiseert in samenwerking met De 

Hoeven Energie (DHE) een informatieavond over energiebesparing, vol interessante 

informatie en handige tips. Iedereen die in Houten een woning huurt is welkom op 

maandag 13 november a.s. om 19.45 uur in het Wellantcollege. Het gaat deze avond 

over praktische maatregelen die je zelf als huurder kunt nemen om geld te besparen 

en om comfortabeler te wonen. 

 

Graag kijken we samen met u naar goedkope en goed zelf uit te voeren oplossingen. 

Oplossingen die leiden tot een comfortabelere, gezondere woonomgeving en die ook 

nog eens snel winst opleveren in de portemonnee. Want dat is waar we naar streven: 

een gelukkige en gezonde huurder! 

 

Programma  

19.45   Ontvangst 

20.00   Welkom door HAR Houten en De Hoeven Energie  

20.10  Wijnand Jonkers, Natuur en Milieufederatie Utrecht: Hoe kun je zelf 

  energie besparen in je huurhuis? Inclusief quiz met prijzen! 

20.55  Korte pauze 

21.05  Ervaring met besparen. Welke maatregelen kun je zelf nemen? 

  O.a. CV-optimalisatie: meer warmte voor je geld, praktische  

  ventilatietips en het meten van het elektriciteitsverbruik van apparaten. 

21.45  Informatiemarkt: stel uw vragen aan de deelnemers! 

22.15  Einde avond 

 

Wij zouden het fijn vinden als u zich aanmeldt wanneer u komt. Dat kan via het 

emailadres: HuurdersAdviesRaadHouten@outlook.com. Aanmelding is niet verplicht.  

 

De eerste 100 Upas-houders die zich voor deze bijeenkomst aanmelden krijgen bij 

deelname per adres een energiebesparende cadeaubox van de gemeente Houten! 

 

Wanneer: maandag 13 november – 19.45-22.15 uur 

Waar: Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten 
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HuurdersAdviesRaad Houten  
De Stichting HuurdersAdviesRaad Houten (HAR Houten) is de huurdersorganisatie van 
Woningstichting Viveste waarmee formeel het gesprek op strategisch niveau wordt 
aangegaan en die gebruik maakt van de rechten zoals deze in de Wet op het Overleg 
Huurders Verhuurders (WOHV) en de Woningwet (per 1 juli 2016) zijn vastgelegd. 
HAR Houten is een kritische gesprekspartner van de bestuurder van Stichting Viveste. 
Binnen dat gesprek vertegenwoordigt zij de huurders van Viveste en brengt zij het 
huurdersperspectief in. 
HAR Houten haalt actief op wat huurders bezig houdt. Zij laat zich door de meningen van 
Huurders inspireren, legt verantwoording af over haar inzet en betrekt, door digitale 
huurdersraadpleging en het gebruik van social media, huurders bij standpuntbepalingen. 
Meer informatie op: http://www.viveste.nl/ik-huur/huurdersparticipatie/adviesraad/ - 

https://www.facebook.com/HARHouten/ 

 

 

De Hoeven Energie 
Het initiatief De Hoeven Energie heeft tot doel om duurzaamheid in de wijk De Hoeven in 
Houten te stimuleren. Voor de bewoners houdt dit concreet in: meer wooncomfort, minder 
kosten, goed voor het milieu 
Door samen te werken, kunnen we meer mogelijk te maken. Door gemeenschappelijk 
doel/wens te inventariseren en te realiseren hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te 
vinden, maar kunnen we van elkaars ervaring en kennis en groepskracht gebruik maken om 
zo snel mogelijk een project aan te pakken en te realiseren tegen zo beperkt mogelijke 
kosten. 
Meer informatie op: www.dehoevenenergie.nl 
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