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Budgetneutraal van
het gas af begint met
energie besparen

Sliedrecht
op weg naar
energieneutraal
Welke buurten in Sliedrecht kunnen het eerste aardgasvrij worden?
Waar kunnen we duurzame energie opwekken? Moeilijke vragen
waarop we op dit moment antwoorden zoeken. Die vertalen we in
beleid in de vorm van een Regionale Energie Strategie en een
Transitievisie Warmte. De gemeenteraad zal deze dit jaar
vaststellen. Maar wat kunnen we nu al doen?

Aanstekelijke ideeën
voor energietransitie
Inwoners denken mee via
online bijeenkomst
Bart van Geleuken en Marcel
Bouman, medewerkers duurzaamheid bij de gemeente, spraken half
januari met een aantal inwoners
over de energietransitie. Want we
horen als gemeente graag ideeën
waarmee we verder komen! Hoe
kan de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren
om nu al stappen te zetten op weg
naar een duurzame samenleving?
Mees Klein, Arie van der Linden,
Gert Jan van Wingerden, Henk van
Tilborg en Lianne Mostert deelden
hun gedachten.
Lagere energierekening
Er moet enorm veel gebeuren, dat
is duidelijk. Maar er zijn ook kansen. Investeren in zonnepanelen of
isolatie betaalt zich bijna altijd terug
in een lagere energierekening.
Ook is er veel winst te halen door
verwarmingsinstallaties beter in te
regelen. Ze zijn dan een stuk zuiniger. Verder is er nog steeds veel
energie te besparen met zoiets
simpels als ledlampen. Daarnaast
is het goed om verschillende mogelijkheden en alternatieven voor
aardgas te bekijken.

van actiepunten voor de gemeente:
1. Ga door en maak meer werk van het
stimuleren van energiebesparing. Zoals
isolatie, maar ook het inregelen van
verwarmingsinstallaties.
2. Geef daarbij goede informatie over het
financiële voordeel van energiebesparing.
3. Laat ergens zien welke maatregelen
er mogelijk zijn, zodat bewoners er
kennis mee kunnen maken.
4. Geef informatie over nieuwe
technieken als waterstofgas en
nieuwe ontwikkelingen.
5. Leg uit wat de voor- en nadelen
van warmtenetten zijn.
We moeten het vooral samen doen. Zo zegt
Arie van der Linden tenslotte: “Eigenlijk
moeten we allemaal worden aangestoken
door de energietransitie. Laat je buren en
omgeving zien als je een energiemaatregel
hebt getroffen. Of laat ze eens (mee)rijden
in je elektrische auto!”
Lees het hele verslag van de bijeenkomst
op www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Actiepunten
Na een uur brainstormen komen de
gesprekspartners tot een top-vijf

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

Bert van Herwaarden heeft altijd ‘in
het vastgoed’ gewerkt. Hij zag jaren
geleden al dat gebruikers van een
gebouw vaak enorme bedragen kwijt
waren aan energiekosten. Dat moest
toch anders kunnen. Als energiecoach
adviseert hij mensen nu hoe ze
energie kunnen besparen.

De Horst aan de slag met
buurtplan voor aardgasvrij
De Horst gaat als eerste buurt in Sliedrecht-Oost aan de slag met een buurtplan
voor de overstap naar aardgasvrij. Zo’n 16 bewoners logden vorige week samen
of alleen in voor de online startbijeenkomst. Stap voor stap komen de andere
buurten aan de beurt.
Toekomst zonder aardgas
Sliedrecht-Oost is de eerste wijk die op weg gaat naar een toekomst zonder
aardgas. Het warmtenet speelt hierbij een belangrijke rol. Maar er zijn ook andere
oplossingen, zoals een warmtepomp. In het buurtplan zetten bewoners de voor- en
nadelen van de mogelijkheden op een rij. Zo proberen ze te komen tot een gezamenlijke oplossing.
Subsidie
De gemeente heeft van het rijk subsidie gekregen voor het Programma Aardgasvrije Wijken in Sliedrecht-Oost. Dit geld gebruikt de gemeente om de overstap naar
aardgasvrij betaalbaar te maken. De subsidie gaat gericht naar buurten die volledig
van het aardgas willen afstappen. Als het buurtplan klaar is, doet de gemeente
een aanbod voor de overstap. Los daarvan kunnen woningeigenaren zelf een
investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen bij
het rijk. Deze subsidie geldt voor aansluiting op een warmtenet, aankoop van een
warmtepomp of zonneboiler en voor isolatiemaatregelen.
Meer weten? Kijk op www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Koolmeesje
als natuurlijke
bestrijder van
processierups
Elk voorjaar zorgt de eikenprocessierups voor overlast. De brandharen van
de rups bezorgen veel mensen jeuk,
bultjes en oogklachten. De gemeente
houdt in de gaten waar rupsen voorkomen. We gebruiken geen chemische
bestrijdingsmiddelen. Waar de kans op
overlast groot is, zuigen we de nesten
en rupsen weg. Daarnaast zet de
gemeente zich in voor een natuurlijke
bestrijding door de vijanden van de
eikenprocessierups een handje te
helpen. Zoals vleermuizen,
insecten en vogels als
de koolmees!

Natuurlijke vijand
De koolmees is uitgegroeid tot hét
symbool in de natuurlijke bestrijding van
de eikenprocessierups. De koolmees is
namelijk een grote liefhebber van deze
rups en eet hem graag – zowel met
als zonder brandharen. Steeds meer
gemeentes en bedrijven verwelkomen
de koolmees daarom in de strijd tegen
de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld
met nestkasten. Een koolmezenjong eet
gemiddeld zo’n 400 rupsen per week.
En een nest heeft gemiddeld 6 tot 9
jongen. Dus reken maar uit!
Nestkastje timmeren
De gemeente Sliedrecht heeft dit jaar
samen met het NME-centrum De
Hooizolder een koolmeesjes-project opgezet. Met een
speciale corona-thuisles konden basisschoolleerlingen zelf
een nestkastje in elkaar timmeren. In een mum van tijd

Bert woont in Sliedrecht in een huurwoning uit de jaren ‘70. “Toen we dit
huis betrokken, moesten we 350 euro
per maand betalen voor gas en energie”, blikt hij terug. “Dat vond ik veel te
veel. Daarom hebben we de vloeren
geïsoleerd. Dat scheelde heel veel. En
als je warme voeten hebt, voelt het in
huis meteen behaaglijk. Daarom kon
de thermostaat naar 19 in plaats van
21 graden.”
Rekening van 350 naar 125 euro
“Ook op andere manieren hebben
we ons gedrag aangepast”, gaat Bert
verder. “Ik heb bijvoorbeeld de ketel
afgesteld op een lagere temperatuur.
Want waarom moet er water van 80 graden uit de douche komen? Daar moet
je toch weer koud water bij mengen.”
De maatregelen van Bert en zijn gezin

hadden effect. En hoe! In plaats van 350
euro bedraagt de energierekening nog
maar 125 euro per maand.
Energiecoach
Afgelopen najaar volgde Bert een
cursus tot energiecoach. Hij adviseert
inwoners hoe ze energie kunnen
besparen. Dat is de eerste stap naar
aardgasvrij. En het is voor iedereen
haalbaar en betaalbaar. Berts motto is
dan ook: “Budgetneutraal van het gas
af.”
Lees meer over de energiecoaches
op www.sliedrechtaardgasvrij.nl.

Wilt u net als Bert van Herwaarden uw vloer of spouwmuur
isoleren? Dan kunt u nu gebruik maken van een speciale
isolatieactie!
De gemeente Sliedrecht werkt hiervoor samen met het Regionaal Energieloket en een isolatiebedrijf uit de regio. Bezoek voor meer informatie de
online informatieavond op woensdag 17 februari. Meer weten en aanmelden:
www.regionaalenergieloket.nl/acties.

Bespaartip!

Denk mee over de
energiestrategie
Sliedrecht werkt samen met de andere
Drechtsteden aan de omslag naar duurzame energie. We onderzoeken bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn voor zonneparken of windturbines. Hierover
gaan we in gesprek met inwoners. Tijdens verschillende bijeenkomsten kunt u
meepraten. Kijk op denkmee.drechtstedenenergie.nl voor meer informatie!

waren alle beschikbare bouwpakketjes
vergeven. Een enorm succes dus!
Kinderen kunnen het nestkastje zelf
ophangen of terugbrengen naar NME-centrum De Hooizolder. De gemeente
zoekt er dan een goed plekje voor.
Zoekt u een oplossing voor de overlast
van de eikenprocessierups in uw eigen
omgeving? Dan is het ophangen van
een nestkastje altijd een goed idee. Kijk
voor meer informatie op www.vogelbescherming.nl

Voorkom
onnodig stoken
Verwarm alleen
ruimten waarin u
op dat moment
aanwezig bent. En
houd de tussendeuren gesloten. Zo houdt u de
warmte beter vast en stookt u
niet onnodig ruimtes warm die u
op dat moment toch niet gebruikt.
Hiermee kunt u tot wel € 240 euro
per jaar besparen! Nog een goede
tip om de warmteverlies te voorkomen: hou de gordijnen. Zorg dat
gordijnen niet over de vensterbank
vallen, zodat ze niet een radiator of
convector bedekken.
Kijk voor meer kleine en
grote bespaartips op
www.regionaalenergieloket.nl

Van bloementuin tot slimme lantaarnpaal
Met een prijsvraag daagde de
gemeente Sliedrecht inwoners uit
om duurzame ideeën in te sturen.
Dit kon tot 1 februari. Bijna twintig
mensen deden mee. Wat vooral
opvalt: het woord ‘duurzaamheid’
kan heel veel betekenissen hebben!
De inzendingen laten mooi zien
dat je onder duurzaamheid van
alles kunt verstaan. Een aantal
ideeën gaat over meer ‘groen’ in
Sliedrecht: meer groene daken en
beplanting in tuinen bijvoorbeeld.
En veel meer struiken en bomen in

de straten. Andere inzendingen nemen
‘energie’ als onderwerp. Bijvoorbeeld
ideeën om met een aantal bewoners
zonnepanelen op grote gebouwen
te leggen. Maar ook voorstellen voor
drijvende zonnepanelen en gebruik
maken van waterkracht. Of slimme
lantaarnpalen, die (feller) gaan branden
als er een fietser langskomt.
Samen
Tenslotte hebben Sliedrechters ook
aandacht voor de ‘sociale’ kant van
duurzaamheid. Verschillende inzenders
vragen om samenwerking tussen
bewoners in buurten te stimuleren.

Bijvoorbeeld om afval op te ruimen en het
groen te onderhouden. Maar ook deze:
“Een deelcultuur creëren voor bijvoorbeeld (tuin)gereedschap of het aanbieden
van een maaltijd die over is.”
De komende weken beoordeelt de
gemeente de voorstellen. Medewerker
duurzaamheid Marcel Bouman: “Ik werk
pas een paar weken in Sliedrecht en ik
ben blij verrast met al deze ideeën. Ook
als een idee geen prijswinnaar is, kijken
we wat we er mee kunnen doen. Het is
goed om te merken dat mensen duurzaamheid belangrijk vinden!”

