
 
 
 
 
   

Duurzaam Weerselo 

 

Hallo lezers van deze nieuwsbrief, 

Hierbij een korte nieuwsbrief voor augustus vanuit de werkgroep Duurzaam Weerselo. In deze 

nieuwsbrief aandacht voor een mogelijk interessante subsidie met betrekking tot isoleren waar wij u 

graag op willen attenderen.  

Subsidie SEEH 

Via het RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) komt vanaf 2 september de SEEH subsidie 

beschikbaar. SEEH staat voor Subsidieregeling energiebesparing eigen huis. Deze subsidie is bedoeld 

voor huiseigenaren die tenminste 2 isolerende maatregelen willen treffen aan hun eigen woning. 

Ook moeten deze 2 isolerende maatregelen voor de gehele woning toegepast worden. Dus 1 raam 

en de complete vloer komt niet in aanmerking. Wel de gehele vloer en alle ramen. De SEEH kan 

toegepast worden voor de volgende isolerende maatregelen (de subsidiebedragen zijn een indicatie); 

• Spouwisolatie (subsidie; €5 per m2) 

• Gevelisolatie (subsidie; €25 per m2) 

• Dakisolatie (subsidie; €20 per m2) 

• Vloerisolatie (subsidie; €4 per m2) 

• Hoog rendementsglas (subsidie; vanaf €15 per m2) 

Bij het uitvoeren van minstens twee van deze maatregelen krijg je van de overheid een 

subsidiebedrag per vierkante meter, zoals aangegeven hierboven.  Een aantal voorwaardes om in 

aanmerking te komen voor de subsidie is dat de werkzaamheden door een bouwkundig bedrijf 

worden uitgevoerd en de benodigde isolatiewaardes worden bevestigd. Verder is het de bedoeling 

dat je beide isolerende maatregelen treft voor de complete woning. 

Met deze subsidie is het dus goed mogelijk dat je honderden euro’s kunt besparen wanneer je bezig 

gaat met isoleren. Deze subsidie mogelijkheid nemen wij, waar mogelijk, ook zeker mee met ons 

vloerisolatie project.  

Voor meer informatie of een indicatie van de subsidie bedragen zie; 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner


 
 
 
 
   
Oprichting Stichting Duurzaam Weerselo 

Op donderdag 22 augustus hebben Harry oude Rengerink (penningmeester), Jeroen Hulsink 

(secretaris) en Nick Nieuwe Weme (voorzitter) de acte ondertekend voor de oprichting van Stichting 

Duurzaam Weerselo. Bij deze is dus de oprichting van de Stichting Duurzaam Weerselo een feit. De 

overige bestuursleden van de Stichting zijn Benny Scholte Lubberink, Johan Oonk en Tonny Baalhuis. 

 

Figuur 1 van links naar rechts; Nick Nieuwe Weme, Jeroen Hulsink en Harry oude Rengerink. 

Misschien was het u al opgevallen maar wij hebben een logo laten ontwerpen, zoals te zien 

rechtsboven. Deze verschijnt vanaf nu op al onze nieuwsbrieven in plaats van het logo van de 

Dorpsraad Weerselo.  

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Duurzaam Weerselo. 

Nick Nieuwe Weme  


