
Hierbij vragen wij uw aandacht voor een paar regelingen van de overheid om de sterk gestegen 

energiekosten te verminderen. 

Aanvraag energiecoach                                                                                                                                     

Zowel voor huurwoningen als koopwoningen in de gemeente Alphen aan den Rijn kan men gratis gebruik 

maken van een energiecoach. U kunt dan advies krijgen over hoe u uw woning kunt verduurzamen. De 

energiebesparende maatregelen leveren meer comfort op in uw woning, een lagere energierekening en u 

draagt ook nog bij aan een beter milieu. 

• Huurt u een woning bij Habeko Wonen, stuur dan een e-mail naar energieadvies@sbhw.nl. 

• Huurt u een woning bij Woonforte, stuur dan een e-mail naar energieadvies@hogh.nl. 

• Huurt u particulier een woning of bent u woningeigenaar en wilt u gratis advies van een energiecoach, 

vraag dan een gesprek aan bij een van de energiecoaches van Energiek Alphen. 

(https://energiekalphenaandenrijn.nl/adviesgesprek-aanvragen/)  

• In Rijnwoude kunt u advies krijgen via Actief Rijnwoude, mail Mariska@actief-rijnwoude.nl of                

bel  06 16536547. 

Aanvraag energietoeslag                                                                                                                                  

Graag willen we onder uw aandacht brengen, dat er uiterlijk tot eind december 2022 de mogelijkheid is 

om energietoeslag aan te vragen. De energietoeslag is er voor mensen die een minimum inkomen hebben 

tot 120% van het voor hun geldend sociaal minimumbedrag (bijvoorbeeld alléén AOW). U kunt de 

energietoeslag aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.  Lang niet alle mensen die er aanspraak 

op kunnen maken, hebben de toeslag aangevraagd.  

Hoe vraagt u de energietoeslag aan? 

• Telefonisch op 14 0172, ‘Gemeente Alphen aan den Rijn’, toets 1, of: 

• Persoonlijk bij de eerstelijnsmedewerkers op het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn 

(op de begane grond van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1) 

• Digitaal met uw Digid via de website www.alphenaandenrijn.nl  

Het is mogelijk om op het Serviceplein de in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen uit te printen of te 

kopiëren; hiervoor kan men even bij de gastvrouw (bij de receptie)  navraag doen.  

De grenzen van het inkomen om aanspraak te maken op energietoeslag zijn te vinden op de website van 

de gemeente Alphen aan den Rijn. (www.alphenaandenrijn.nl) 

Deze aanvraag heeft geen invloed op de tegemoetkoming van € 190,00, die u via uw energieleverancier 

zult ontvangen in november en december 2022.   

Hierboven genoemde gegevens zijn gevonden op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

Ad Janmaat  

namens de Parochiële Caritas Instelling 


