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Drechtsteden
doen mee aan
de duurzame
bedrijvenroute

Op weg naar
duurzaam Sliedrecht
Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Dat is een breed begrip.
We richten onze samenleving zó in, dat ook toekomstige generaties goed
kunnen leven. Dit betekent dat we de aarde met al haar grondstoffen niet
uitputten. Ook Sliedrecht is op weg naar een duurzame toekomst.
Dit doen we op verschillende manieren. Op deze pagina’s vindt u
enkele voorbeelden.

21 maart: Bijeenkomst
collectieve samenwerking
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Sliedrechtse
Ondernemingen (VSO) organiseren de gemeente Sliedrecht en de VSO een
bijeenkomst over collectieve samenwerking. De bijeenkomst is bedoeld voor alle
ondernemers en organisaties in het onderwijs, cultuur, zorg en sport.
Vragen die centraal staan zijn: Hoe kunnen we in gezamenlijkheid initiatieven
oppakken op het gebied van collectieve beveiliging, bereikbaarheid, energiebesparing en duurzaamheid? Of bijvoorbeeld, hoe maken we Sliedrecht
aantrekkelijker voor stagiairs en afstudeerders?

Isolatiekansen in beeld door warmtescan

Gratis warmtescan en
isolatie advies
De gemeente Sliedrecht biedt ruim
1600 huiseigenaren uit De Grienden,
De Weren, Prickwaert en Weresteijn
en de Rivierenbuurt-Noord een gratis
warmtescan en isolatie advies aan.
De hittescan van woningen wordt in
februari uitgevoerd door Sobolt.
In ruim twee derde van de woningen
in Nederland gaat onnodig warmte
verloren via ramen, daken, gevels
en vloeren. Tegelijkertijd is voor veel
huiseigenaren de isolatie-status van
hun woning onbekend. Goede isolatie
zorgt voor meer wooncomfort en een
lagere energierekening. Daarnaast is
het isoleren van woningen een goede
eerste stap om te verduurzamen. De
gemeente wil bewoners met deze actie
inzicht bieden in de isolatiekansen van
hun woning.
Waarom een warmtescan?
Een warmtescan laat duidelijk zien waar
de warmtelekken van een woning zitten
en wat het oplevert als de woning beter

geïsoleerd wordt. Het gespecialiseerde
bedrijf Sobolt maakt tijdens een koude
nacht in februari een warmtefoto van de
voorkant van de grondgebonden koopwoningen. Deze warmtefoto’s van de
woningen worden beoordeeld en verwerkt
tot een isolatie-adviesrapport. Meer
informatie over de warmtescan leest u
op www.regionaalenergieloket.nl
Hoe werkt het precies?
Deze QR code leidt naar
een Youtube filmpje
met een korte uitleg
over wat er precies gaat
gebeuren.

Heeft u een vraag of opmerking?
Met al uw vragen kunt u van maandag tot
en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur terecht
bij het Regionaal Energieloket. Dit kan
telefonisch vai telefoonnummer 088-525
4110 lokaal tarief (Ma - Vr 9:00 - 17:30).
Ook kunt u een e-mail sturen naar
vragen@regionaalenergieloket.nl.

[toevoegen foto Inwinning foto 4]
Dit is een maandelijkse uitgave van de gemeente Sliedrecht. Benieuwd welke
stappen we nog meer zetten op weg naar een duurzaam Sliedrecht? Kijk op
www.sliedrecht.nl/duurzaam

Save the date: 21 maart
Deze gezamenlijke bijeenkomst is een vervolg op de vastgestelde nieuwe
Economische Visie die we samen met betrokkenen willen vertalen naar uitvoering.
De geplande bijeenkomst vangt aan om 16.00 uur, de locatie wordt later bekend
gemaakt. Reserveer de datum vast in uw agenda.
Meer informatie leest u op www.vso-sliedrecht.nl

Helpt u mee met
het realiseren
van zonnestroomprojecten in
Sliedrecht?
Wij zijn op zoek naar bestuursleden
die op vrijwillige basis willen helpen
om Zon op Sliedrecht op te starten,
zodat iedereen in onze gemeente kan
profiteren van zonne-energie.
Veel inwoners willen namelijk wel
investeren in zonnepanelen, maar
beschikken soms zelf niet over een
geschikt dak. Zon op Sliedrecht biedt
daarvoor een oplossing, want wij gaan
grootschalige zonprojecten realiseren
in lokaal eigendom van Sliedrechters,
voor Sliedrechters. Ook bewoners die
zelf al zonnepanelen hebben, kunnen
meedoen.
Duurzaamheid en energiebesparing zijn
binnen de gemeente Sliedrecht belangrijke thema’s. Zij werkt dan ook van harte
mee aan dit initiatief door gemeentelijke
daken beschikbaar te stellen. Daarmee
is de eerste stap eigenlijk al genomen.
We willen ons niet alleen beperken
tot zonnedaken, maar ook de moge-

lijkheden voor een groter zonnepark
onderzoeken.
19 februari: Informatiebijeenkomst
Samen energie opwekken in
Sliedrecht
Op zaterdag 19 februari organiseren
VvE platform, Drechtse Energie en de
gemeente Sliedrecht een informatiebijeenkomst over zonnestroomprojecten in Sliedrecht. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Partycentrum De
Lockhorst van 14.00 tot 16.00 uur.
Vindt u het interessant om als bestuurder te helpen bij het succesvol opzetten
van het eerste collectieve zonproject
in Sliedrecht? Of wilt u ook voor uzelf

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van duurzaam
ondernemen. Voor hen zijn duurzame
koploperbedrijven een waardevolle
bron van kennis en inspiratie. Om
goede voorbeelden in de regio onder
de aandacht te brengen, organiseert
het Platform Duurzame Bedrijven
de Nationale Duurzame Bedrijven
Route op 3 en 10 maart 2022. Ook in
Sliedrecht sluiten we graag aan op dit
initiatief.
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is niet meer weg
te denken in het ondernemersklimaat.
Niet alleen om te voldoen aan de
aangescherpte wet- en regelgeving,
maar het leidt ook tot kostenbesparing
en een verbeterde positie op de markt.
Veel bedrijven zien het belang, maar
vinden het lastig om tot een helder
stappenplan te komen.
De organisatie Platform Duurzame
Bedrijven gelooft in de kracht van
goede voorbeelden. Door bedrijven
met elkaar te verbinden en kennisuitwisseling te bevorderen, kunnen zij
gezamenlijk een stap vooruit zetten.
Deelnemen
Bedrijven die al stappen hebben gezet
in de verduurzaming van de bedrijfsvoering kunnen deelnemen aan deze
Duurzame Bedrijven Route. Tijdens
deze twee dagen kan een bedrijf zijn
duurzame prestaties delen met andere
ondernemers. Een ideale manier om
anderen te inspireren en om zelf te
leren van de stappen die collegaondernemers al gezet hebben.

Al bijna 1000 aansluitingen

Warmtenet groeit gestaag in Sliedrecht
Nederland wordt stap voor stap
aardgasvrij. Dat betekent dat we
straks op een andere manier onze
woning verwarmen en koken. Ook
Sliedrecht is op weg naar een
aardgasvrije toekomst. Het
warmtenet speelt hierin een
belangrijke rol.
Duurzame warmte
HVC heeft in een deel van
Sliedrecht al leidingen aangelegd
voor het warmtenet. Op dit moment
is het energiebedrijf bezig in de
Craijensteijn. De bedoeling is dat
het warmtenet straks duurzame
warmte levert. In 2023/2024 zal dat
warmte zijn die vrijkomt bij slibverbranding. Deze warmte vervliegt
anders en gaat dan dus verloren.

Aanmelden kan via
www.platformduurzamebedrijven.nl.

energie opwekken via panelen op grote
Sliedrechtse daken? Schrijf u dan in
voor onze informatiebijeenkomst.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar zonopsliedrecht@
drechtseenergie.nl.

1000e aansluiting warmtenet
Ondertussen krijgen al veel woningen
een aansluiting op het warmtenet.
Binnenkort vieren HVC en Tablis Wonen
de 1000e aansluiting! Dan zijn ook alle
appartementen in de flats Valkhof en
Havik aangesloten. De appartementen
van Tablis Wonen in de Sperwerstraat
81-160 volgen nog.
Nieuwe cv-ketel of warmtenet?
Daarnaast is de flat Sperwerstraat 1-80
toe aan een nieuwe warmtevoorziening.
De woningeigenaren kiezen begin
maart tijdens een ledenvergadering
of zij de cv-installatie laten vervangen.
Of dat zij ook overstappen op het
warmtenet. Zij hebben de afgelopen
maanden de mogelijkheden uitgebreid
vergeleken. Hierbij hebben ze gekeken
naar wooncomfort en kosten. Maar ook
naar de aanpassingen die nodig zijn in
de woning en de waarde van een aard-

gasvrije woning op de langere termijn. Bij
een overstap naar het warmtenet krijgen
de woningeigenaren subsidie.
Vogelenzang
De Vogelenzang is na De Horst de volgende buurt die een subsidieaanbod krijgt van
de gemeente. In totaal hebben al meer
dan 30 bewoners laten weten interesse
te hebben in een eerste, verkennend
gesprek. Zij hebben zich aangemeld voor
een vrijblijvende (gratis) woningopname.
Die vindt dit voorjaar plaats. De bewoners
krijgen hiermee een goed beeld wat er
moet gebeuren om hun woning aan te
sluiten op het warmtenet. Ze krijgen ook
een vergelijking tussen de kosten van
een jaar met cv-ketel of een jaar op het
warmtenet. Acht huishoudens in De Horst
krijgen ook een woningopname.
Meer weten? Kijk op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Bollenactie NME-centrum
“De Hooizolder”
Vorig jaar was de inleveractie van
uitgebloeide bollen een groot
succes. Dus NME-centrum “De
Hooizolder” in samenwerking met
de kinderboerderij doen weer
mee!
Voorjaar in huis
U kent het vast wel: zo’n gezellig
bakje met bloembollen op tafel.
Het voorjaar komt zo al een beetje
in huis! Maar wat doe je met de
bollen als ze uitgebloeid zijn? Weggooien? Dat is zonde, want deze
bollen zijn vaak goed te recyclen.
Inleveractie bloembollen
Ook dit jaar worden kinderboer-

derijen weer blij van deze uitgebloeide
bollen. Maak een fleurig ommetje, bij
voorkeur rond het Burg. Feitsmapark
waar de eerste sneeuwklokjes hun
kopjes al boven het gras uitsteken in de
berm van de Thorbeckelaan. En lever
tegelijkertijd uw uitgebloeide bolletjes
(bij voorkeur narcissen en blauwe
druifjes, tulpen kunnen niet worden
herplant) in.
Op de kinderboerderij kunnen de
uitgebloeide bollen (liefst zonder aarde)
worden neergezet naast het hek op
de plank van het Plantenasiel (naast de
paardenbak).
De ingeleverde bloembollen worden
met kinderen of rond het terrein van

de kinderboerderij later dit jaar herplant.
Zo kan iedereen, inclusief (wilde) bijen en
insecten, volgend jaar weer genieten van
de kleurenpracht.
Meer weten over deze actie en andere
deelnemende kinderboerderijen kijk op
www.kinderboerderijenactief.nl/bollenactie

