
Energie tips van de Gemeente Delft 

Energie subsidie aanvragen bij de gemeente 

De gemeente geeft aan inwoners met een laag inkomen extra geld om de hoge 

energie rekening te kunnen betalen. Maar dat moet je wel ZELF  aanvragen. 

Informeer daarom bij de gemeente of kijk regelmatig op de website van de 

Gemeente, hoe je dat kan doen.  

Vraag bij de gemeente de energievergoeding aan in 2022 kan die oplopen tot 

1300 euro per huishouden. Bel daarvoor met de gemeente via 14015 als je dit 

bedrag niet hebt aangevraagd en/of ontvangen: bijv. als je een andere 

uitkering hebt dan een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen 

(deeltijdwerk bijvoorbeeld) 

Gemeente Delft  

Op de website van de Gemeente Delft onder energieloket voor meer 

informatie: https://www.delft.nl/milieu/energie/energieloket daar kwam ik 

deze informatie tegen (en alle beetjes helpen): 

 

De gemeente biedt al hulp aan Delftenaren met een laag inkomen, maar 

binnenkort kunnen ook huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130 

procent van de bijstandsnorm een energietoeslag krijgen van € 500. 

De gemeente kan meer hulp bieden. Kijk hiervoor op de pagina's 

over energie. Aanvragen van compensatie voor energiekosten kan via de 

pagina over inkomen. 

Cadeaubon aanvragen 

Met kleine energiebesparende maatregelen kunt u op een makkelijke manier 
uw energieverbruik verlagen. Inwoners van Delft kunnen hiervoor een 
cadeaubon van € 55 aanvragen. Deze bon kunt u inwisselen voor kleine 
energiebesparende producten. Zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of 
een waterbesparende douchekop. De bon is voor eigenaren van een woning en 
voor huurders.  

De cadeaubon vraagt u aan via de website van het Regionaal Energieloket 
Delft. Op deze website ziet u ook waar u de cadeaubon kunt inwisselen. Het 
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kan zijn dat het budget tijdelijk op is. U komt dan op een wachtlijst en krijgt 
vanzelf bericht wanneer uw bon beschikbaar is.  

Als je het kan betalen: isoleer je huis. De gemeente of overheid kan je soms 

financieel daarmee helpen. Zoek dat uit van tevoren. Kijk eens op: 

https://www.delft.nl/milieu/energie/energieloket  

 

Maak een afspraak (evt. bij je thuis) met een energie coach van 015 

duurzaam: https://www.015duurzaam.info/  

Bij DOK (bibliotheek) kan je apparaten lenen die je energiegebruik kunnen 

meten 

 

Op de website 

https://regionaalenergieloket.nl/delft/indebuurt/projecten/informatieavond-

voor-huurders-delft-2022 kan je tips vinden voor huurders om energie te 

besparen 

 

Wil / moet je je energiecontract aanpassen? Kijk dan eens op 

https://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie/ mogelijk kan je zo ook 

besparen op je uitgaven 

 

Nog meer bespaar tips 

Overdag energie besparen door weg te gaan van huis 

1. Ga (divers) vrijwilligers werk doen, dan kan de kachel thuis uit. 

https://www.delftvoorelkaar.nl/voor-inwoners/vrijwilligers-en-

vrijwilligerswerk/ er is van alles mogelijk. 

2. Kijk of je op het werk gelijk gratis/goedkoop mee kan eten. Scheelt dan 

gelijk weer in de eigen uitgaven voor eten. denk bijvoorbeeld aan 

ouderen zorg/ buurthuizen waar gekookt wordt als dagactiviteit. 

Hieronder heb ik een lijst voor jou gemaakt waar dat kan in Delft. 

3. Bij de Jesse hof kan je overdag terecht voor een praatje en iets te 

drinken. https://www.jessehof.nl/ voor de openingstijden. Zij delen ook 

regelmatig soep uit. 
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4. Bij wijk en buurthuizen kan je overdag allerlei dingen doen. Kijk wat 

mogelijk is daar bij je in de buurt, of op internet. 

http://www.delftvoorelkaar.nl/delftsekaart/  

5. Ik ging dagelijks naar de bibliotheek, in plaats van thuis zitten. Ik hou van 

de sfeer daar (en van boeken) 

Wat kan (en moet) de verhuurder doen als je in een vochtig en vies 

huis woont 

Als je in een koud, vochtig huis woont, is goede ventilatie altijd belangrijk. Dat 

kan je zelf doen. Bijvoorbeeld kort douchen in de avond (of ochtend) en dan 

gelijk daarna ervoor zorgen dat de vochtige lucht van de douche makkelijk weg 

kan naar buiten. Dit kan je doen door alle deuren goed open te zetten en ook 

gelijk alle ramen van de douche / woonkamer/keuken/ slaapkamer op een kier 

zetten voor minimaal 20 minuten, zodat al het vocht in huis weg kan. Blijf je 

last van stank en/schimmel houden, schakel dan de verhuurder in om dit op te 

lossen. Je hebt namelijk recht op een gezonde woon omgeving. 

Informatie kan je vinden op: https://strooming.nl/binnenmilieu/blog/wat-te-

doen-bij-schimmel-als-woningcorporatie/  

Vrijwilligers werk als kok of in de keuken  

- VTV https://www.wijzijnvtv.nl/eetcafe-delft/    

- crazy cooks https://www.delftvoorelkaar.nl/activiteit/crazy-cooks/  

STUNT: https://stuntlunchroom.eatbu.com/?lang=nl   

- Rataplan: 

https://rataplan.nl/rataplan-kringloopwinkels/kringloopwinkel-

rataplan-

delft/?gclid=EAIaIQobChMI4P_uofeL9gIVibLVCh2CdQFeEAAYASAAEgIt

9vD_BwE   

- Buurthuis de Wending: 

https://www.nlvoorelkaar.nl/hulpvragen/96265?region%5Blocation_t

ype%5D=municipality&region%5Blocation_id%5D=503  

- TOV : https://www.delftvoorelkaar.nl/job/tov-kook-vrijwilliger/  

- Pieter van Foreest: https://pietervanforeest.nl/vrijwilliger-

bij/vacatures/vrijwilliger-voor-hulp-bij-het-koken-1370  
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- Bij de kerk: https://hofkerk-delft.nl/gezocht-vrijwilligers-voor-de-

open-maaltijd-in-de-wending-2/  

- GGZ: 

https://www.werkenbijggzdelfland.nl/vrijwilligers/vrijwilligersvacatur

es/hobby-kok-keukenteam-4525/  

Wijk en buurthuizen overzicht: https://www.delft.nl/zorg/samen-voor-een-

sterke-stad/activiteiten-de-wijk-en-stad/wijkcentrum-en-buurthuis  

Daar hebben ze ook vaak koffie tafels /ontmoetingen / gespreksgroepen. 

Informeer! Ga daar net als ik, als vrijwilliger aan de slag. 

Een nieuwsbrief met veel energie bespaar tips: Stroom besparen: tips voor het 

huishouden | Waschbär-magazine (waschbaer.nl)  
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