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Je woon- of werkomgeving duurzamer 
maken, dat willen we allemaal. Goed voor 
het milieu én voor je portemonnee. Ook in 
Leiden is de animo groot om samen te 
werken aan een schone en energie-
neutrale stad, maar veel burgers, 
organisaties en ondernemers weten niet 
waar ze moeten beginnen. EnergiekLeiden 
helpt hen om de weg te vinden. 

Isoleren van je woning? Zonnepanelen op 
je dak? Wij weten wat daarbij komt kijken, 
brengen je in contact met de juiste 
mensen en begeleiden je bij het hele 
traject. Meer weten? Neem contact op!

Onze wijkprojecten met
voorlichtingsbijeenkomsten

en begeleiding hebben al 
veel tevreden inwoners van

Leiden opgeleverd!
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EnergiekLeiden is een in 2013 opgericht burgerinitiatief dat 
bewoners, organisaties en ondernemers helpt bij het 
verduurzamen van hun woning of pand. Met z’n allen 
werken aan een duurzame stad, dat willen we.

Dat doen we samen met:

- bewoners, wijkverenigingen en verenigingen van
  eigenaren om samen de energierekening van woning,
  complex of wijk omlaag te brengen;
- verenigingen, scholen en andere organisaties, om te
  helpen hun pand te verduuzamen;
- ondernemers die milieuvriendelijker willen opereren;
- installateurs die kwaliteit leveren en weten waar ze het
  over hebben;
- universiteiten en hogescholen, om samen energie te
  besparen en de nieuwste ontwikkelingen in de gaten te
  houden;
- de gemeente Leiden, om te helpen de gemeente te
  verduurzamen en het daarvoor nodige beleid te
  ontwikkelen.

Doe ook mee! Neem contact op en we vertellen je graag 
meer.

Goed om te weten:

EnergiekLeiden wordt gerund door
vrijwilligers met kennis van, en een
hart voor, de stad én duurzaamheid

EnergiekLeiden heeft een groot lokaal
netwerk van experts in de regio,
waarmee we samenwerken

EnergiekLeiden geeft objectief
advies, gericht op kwaliteit

EnergiekLeiden zetelt in Nieuwe
Energie, het gebouw met de grootste
zonnecentrale van Leiden op het dak!


