
Extra toelichting presentatie Josh Geuze, gemeente Den Haag, 

afdeling Wonen 

Josh Geuze van de afdeling Wonen had geen PowerPoint presentatie. Hieronder in het kort zijn verhaal: 

• Doel van de gemeente is bewoners stap voor stap te laten verduurzamen en barrieres die er in het 

proces zijn weg te nemen. Het hoeft niet allemaal in 1 keer. Isolatie is altijd nuttig. De een begint met 

alleen radiatorfolie, de andere pakt het groter aan met dak- en vloerisolatie. Voor mensen die verder 

willen (zonnepanelen, gasloos koken en verwarmen) is er ook ondersteuning.  

• Bij alles wat we aanbieden is het doel om het voor bewoners zo makkelijk mogelijk te maken om te 

verduurzamen. We bieden bijvoorbeeld energiescans en energieadvies aan. Daarvoor zijn 

onafhankelijk experts voor beschikbaar. Via de Hou van je huis informatiepunten kunnen bewoners 

hun vragen stellen. Zowel op locatie als telefonisch. 

• Als bewoners eenmaal gekozen hebben voor een duurzame maatregel kan het lang duren voordat 

het werk uitgevoerd wordt vanwege een tekort aan aannemers, installatiebedrijven. De gemeente 

heeft daar helaas weinig invloed op. Wel kan de gemeente met collectieve inkoopacties bewoners 

helpen en ontzorgen. In Laak komt er een isolatiebrigade. 

• Er zijn diverse acties en subsidies voor bewoners (zowel koop als huur). Kijk hiervoor op de website 

van de gemeente: www.duurzamestad.denhaag.nl/acties  

• Voor VvE’s is er de VvE balie, tegemoetkoming om een MDOP op te laten stellen en 

energiemaatwerk trajecten voor grote VvE's. Ook goedkoop geldlenen is een mogelijkheid.  

• Gratis acties voor iedereen en acties voor minima: met de gratis Direct bespaaractie krijgen bewoners 

kleine maatregelen thuis geïnstalleerd (radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips). Voor 

Ooievaarspashouders is er de Duurzame Cadeaukaart om met korting energiezuinige apparaten te 

kopen. 

• Met woningbouwcorporaties heeft de gemeenteraad prestatieafspraken gemaakt. Daarin staat wat 

ze de komende jaren aan verduurzaming gaan doen. Vanaf 2028 mogen er geen flats meer verhuurd 

worden met een EFG-label. Voor particuliere huurders geldt dat in 2030 er een plicht komt om geen 

flats meer met EFG-label te verhuren.  

• Het nieuwe Coalitie akkoord biedt ruimte om eindelijk aan de slag te gaan. In wijken met veel EFG-

labels is er veel energiearmoede, slecht onderhouden huizen, de subsidies zijn daar de afgelopen 

jaren niet terecht gekomen. Hier komt een meer gerichte aanpak met meer begeleiding en 

ontzorging.  

 

https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/hou-van-je-huis/
http://www.duurzamestad.denhaag.nl/acties
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/uw-vve/
https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/direct-bespaaractie/
https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/korting-voor-ooievaarpashouders/

