
Energie en dus geld besparen doe 
je met het Energieloket
Het is winter en door corona zijn we momenteel veel thuis. 
Nu merken we dubbel dat een comfortabel huis belangrijk is. 
We verbruiken meer energie omdat we thuiswerken en het 
leven zich vooral binnenshuis afspeelt. Hoe kunnen we dan 
zo duurzaam mogelijk met energie omgaan en ook op onze 
energiekosten besparen? Het loont altijd om dat eens goed te 
bekijken. Het Energieloket helpt u daarmee!

Wethouder Gerrit Post roept dan ook iedereen enthousiast op om daar eens naar 
te kijken. “Het is niet moeilijk en het levert altijd iets op! En je hoeft er de deur niet 
voor uit want het wordt bij je thuis bezorgd. Win-win dus. Vanuit het project ‘Ener-
gie besparen doen we samen’ kunt u zich aanmelden voor een energiebespaartas 
met praktische goodies die helpen bij het besparen van energie. Ook kun je een 
energiemeter lenen om te kijken welk apparaat veel energie verbruikt of kunt u een 

warmtescan aan uw huis laten 
uitvoeren. Dat kan alleen in de 
winter bij lage temperaturen, 
dus wees er snel bij”, aldus de 
wethouder.

Ga naar https://energieloketfle-
voland.nl/acties/ en geef je op. 
De energiebespaartas en de 
energiemeter worden bezorgd 
aan huis. De warmtescan wordt 
corona-proof uitgevoerd. 

Circulair ondernemen? 
Kies voor een kleinere 
voetafdruk!
Duurzaam ondernemen is hot topic. Vorige week was de Week 
van de Circulaire Economie.  Veel Flevolandse bedrijven namen 
deel aan webinars hierover en deelden hun ervaringen. Steeds 
meer bedrijven en medewerkers zijn bewust van hun voetaf-
druk en de impact daarvan op de klimaatverandering. Ben je 
ondernemer of werk je bij een bedrijf? Zet dan ook de stap 
en zet de grondstoffen of energieknop omlaag. De challenge 
van deze week luidt: ‘Circulair ondernemen? Kies als bedrijf 
of medewerker voor een kleinere voetafdruk!’ Doe mee! Meld 
jouw bedrijf aan op: www.ikdoemeejijook.nl  #ikdoemeejijook

Duurzaam ondernemen 
Vorige week stond geheel in het teken van de Week van Cir-
culaire Economie. Veel Flevolandse bedrijven maken stappen 
hierin en wisselen kennis uit.  Steeds meer bedrijven voelen 
de noodzaak en dragen hun steentje bij en gaan bewuster met 
energie en grondstoffen om. Durft jouw bedrijf de challenge van 
deze week ook aan te gaan?

Impact challenge vorige week:    
De challenge van vorige week riep op om jouw lokale duurza-
me ondernemer support te geven. Flevoland heeft namelijk veel 
duurzame ondernemers. Zo kozen deelnemers er bijvoorbeeld 
voor om lokaal hun boodschappen en producten aan te schaf-
fen en zo onnodige transportkilometers te besparen. Deze chal-
lenge kreeg veel waardering via de sociale media. Veel mensen 
lieten via ‘likes’ weten dat graag te doen. Samen creëren we zo 
één grote challenge: www.ikdoemeejijook.nl  
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