
Contact

Heb je nog vragen? Kijk op 
hierklimaatabonnement.nl of neem 
vrijblijvend contact op met Martine van 
Harten.

 
E: martine@hier.nu
T: 06 185 385 34 /
    030 711 6900
 

Over HIER

HIER is een stichting die mensen in 
beweging brengt om iets te doen aan 
het klimaatprobleem. Dat doen we 
door praktisch te helpen, op de plek 
waar je altijd bent: HIER. Of je nu in 
huis aan de slag wil, met de buurt zelf 
energie gaat opwekken of de 
CO2-uitstoot op het werk wil 
verminderen. 

Ga naar hier.nu om meer te weten 
over wat HIER doet.

klimaatabonnement

Met je bewoners op weg 
naar een aardgasvrije wijk!
Hèt abonnement voor gemeenten & woningcorporaties dat concreet materiaal 
levert om bewoners te betrekken en te informeren bij wonen zonder aardgas

Het HIER klimaatabonnement is een initiatief van HIER.

www.hierklimaatabonnement.nl
www.hier.nu


Om de doelstelling wonen zonder aardgas in 2050 te realiseren, moet de 
gebouwde omgeving wijk voor wijk worden aangepakt. Gemeenten 
hebben daarbij de regierol. Woningcorporaties versnellen de warmte-
transitie in de rol van koploper. Eén van de belangrijkste vragen bij deze 
transitie is: hoe betrekken we bewoners?! Heldere communicatie en een  
goed ingericht participatieproces zijn essentieel.

Klimaatstichting HIER helpt inmiddels tientallen gemeenten en een enkele 
woningcorporatie om dit goed op te pakken. HIER heeft haar kennis en 
ervaring vertaald in praktisch materiaal en samengebracht in het HIER
klimaatabonnement.

“Als gemeente is het voor 
ons best spannend om naar 
en met onze inwoners te 
communiceren over wonen 
zonder aardgas, een 
onderwerp dat zoveel 
impact heeft en gevoelig 
ligt. De voorbeelden en het 
materiaal uit het HIER 
klimaatbonnement helpen 
ons hierbij goed op weg.” 

Carla Koers - Wethouder Duurzaamheid 
Gemeente Zevenaar

Gratis
proefabonnement

Om echt een goed beeld te krijgen, kun 
je geheel vrijblijvend een gratis
proefabonnement aanvragen. Je krijgt 
tijdelijk toegang tot de online omgeving, 
waar de diensten en producten van het 
abonnement op een toegankelijke 
manier bij elkaar staan. Na 4 weken 
stopt het proefabonnement 
automatisch, daarvoor hoef je niets te 
doen. 

          Meer weten? 
           klimaatabonnement@hier.nu

Over het 
HIER klimaatabonnement

Praktische 
informatie
Ben je eenmaal lid, dan heb je het 
volledige recht om alle teksten, 
beeldmateriaal en filmpjes vrij te 
gebruiken op de eigen website, in 
folders en andere communicatie 
uitingen. Daarnaast mogen alle 
partijen waarmee de gemeente 
samenwerkt gebruik maken van het 
HIER klimaatabonnement.

Gemeenten en woningcorporaties 
kunnen dit abonnement zelf 
afsluiten. Ook kunnen samen-
werkingsverbanden, omgevings-
diensten en provincies een 
abonnement afsluiten voor hun 
deelnemende gemeenten. We 
vragen een jaarlijkse bijdrage per 
inwoner/woning.

Aantal inwoners 
gemeente

Jaarlijkse
contributie 
(ex. BTW)

0 - 10.000

10.000 - 20.000

20.000 - 30.000

30.000 - 40.000

40.000 - 50.000

50.000 - 60.000

60.000 - 70.000

70.000 - 80.000

80.000 - 90.000

90.000 - 100.000

100.000 - 110.000

110.000 - 120.000

120.000 - 130.000

130.000 - 140.000

140.000 - 150.000

150.000 - 160.000

Vanaf 160.000

€ 500

€ 600

€ 900

€ 1200

€ 1500

€ 1800 

€ 2100

€ 2400

€ 2700

€ 3000

€ 3300

€ 3600

€ 3900

€ 4200

€ 4500

€ 4800

€ 5000

 
Toegang tot kant-en-klaar 
communicatiemateriaal:
- Heldere teksten & factsheets voor 
  bewoners 
- Veelgestelde vragen van bewoners     
  met antwoorden
- Voorbeelden en tips voor Social Media
- Video’s, animaties & infographics
- Online beeldbank met ruim 100 foto’s
- Templates voor posters en flyers 

En er is meer: Het bewonersspel HIER 
begint het, waarmee bewoners op een 
laagdrempelige manier kennismaken met 
‘wonen zonder aardgas’ en bewoners op 
een ludieke manier samenbrengt. Kijk ook 
op hierbeginthet.nu

En denk aan: Wegwijzers warmtetransitie, 
nieuwsbrief, update, aantrekkelijke 
kortingen en meer!

Wat krijg je?

q

Aantal woningen
corporaties

Tot 1000

Tot 2000

Tot 3000

Tot 4000

Tot 5000

Tot 6000

Tot 7000

Tot 8000

Tot 9000

Tot 10.000

Tot 11.000

Tot 12.000

Tot 13.000

Tot 14.000

Tot 15.000

Tot 16.000

Vanaf 16.000

Staffelprijzen 2020

www.hierbeginthet.nu

