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Joop van den Dool wil van het aardgas af:

Sliedrecht
op weg naar
energieneutraal

“Ik wil de aarde graag
netjes achterlaten”

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas
voor verwarmen. Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij en
dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. De opwarming
zorgt ervoor dat ons klimaat verandert. We krijgen meer last van
droogte, hitte en hevige regenval. Daarom stappen we vóór 2050
over op duurzame voorzieningen voor verwarmen, warmwater en
koken.

Gratis advies van de
energiecoach
Wilt u uw woning verduurzamen en zo energie besparen? De energiecoach helpt u graag! Zo zet u een goede stap op weg naar aardgasvrij
wonen.
Onafhankelijk
De energiecoaches zijn onafhankelijke vrijwilligers. Ze proberen dus niks
te verkopen, maar inventariseren en adviseren. Want iedere situatie is
anders. Ze kijken daarom niet alleen naar uw woning, maar ook naar de
samenstelling van het huishouden. En hoe lang u nog in uw huis denkt te
wonen. Daarnaast verschilt de warmtebehoefte per persoon. Samen met
de energiecoach zet u de feiten op een rij. Op basis daarvan krijgt u een
advies en praktische tips.

Op weg naar Transitievisie Warmte 2021
Elke gemeente moet in 2021 een
Transvisie Warmte klaar hebben. In
dit document legt de gemeente vast
wanneer buurten van het aardgas
afgaan. Bij het maken van de
Transitievisie Warmte trekt Sliedrecht
samen op met de andere gemeenten
in de Drechtsteden.
Online informatieavond
Natuurlijk betrekken we inwoners en
ondernemers hierbij. Op dit moment
loopt de tweede participatieronde.
Begin deze maand was er een online
informatieavond. Tijdens de informatieavond kon u meer horen over
de overstap naar aardgasvrij en de
tussenstappen. Verder deelden we de
eerste resultaten uit de Transitievisie
Warmte en kreeg u antwoord op veel
gestelde vragen. Daarna praatten we
door over het belang van isoleren.
Isoleren
Er waren vooral veel woningeigenaren aanwezig bij de informatieavond.

Het Nieuwe Wonen
Het Nieuwe Wonen regelt de opleiding en inzet
van energiecoaches. Neem gerust contact op
voor een gratis adviesgesprek. Bel 0345 533 933
of mail info@hetnieuwewonen.nl. Natuurlijk
houden de energiecoaches rekening met de
coronamaatregelen. Een gesprek kan ook digitaal.
Kennismaken met de energiecoaches? Kijk op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl/energiecoach

Veel van hen hebben hun huis al goed
geïsoleerd. Sommigen hebben ook
zonnepanelen op het dak. Waarom ze
gekozen hebben voor isoleren? Bijvoorbeeld vanwege het comfort: geen koude
voeten meer! Maar ook het besef dat
we van het aardgas af moeten. Verder
kiezen mensen voor een handig moment
om maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld
omdat ze een nieuwe woning hebben.
Het is dan slim om meteen te isoleren als
dat nog niet goed genoeg gebeurd is.
Inzicht en advies
Om duurzame stappen te zetten, hebben
inwoners vooral behoefte aan inzicht. In
de kosten, met name voor zonnepanelen
en een aansluiting op het warmtenet.
Maar ook in de techniek. Het is fijn als
een adviseur aan huis komt om advies te
geven. En kunnen soortgelijke woningen
tegelijk advies krijgen? Voor wie interesse
heeft: kijk eens op www.sliedrechtaardgasvrij.nl. Hier vindt u onder andere
woningscans van veel voorkomende
woningtypes in Sliedrecht-Oost. Inclusief

een overzicht met energiebesparende maatregelen die u kunt nemen.
Misschien kunt u er uw voordeel mee
doen. Of roep de hulp in van een energiecoach. U leest er meer over op deze
pagina’s.
Drechtstedenenergie.nl
Meer weten of meepraten over de
Transitievisie Warmte? Kijk op www.
drechtstedenenergie.nl. U vindt daar
ook meer informatie over de Regionale
Energiestrategie (RES), een ander belangrijk document in de enrgietransitie.

Zakelijk
energieloket
Bent u ondernemer en wilt u meer
weten over verduurzamen van uw
bedrijf? Dan kunt u terecht bij het
Zakelijk Energieloket.

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

Het zakelijk loket is er voor
bedrijven, organisaties en instellingen uit verschillende sectoren.
Het helpt u bij het verduurzamen
van bijvoorbeeld uw bedrijfslocatie,
bedrijfspand en kantoorruimte.
U vindt er per sector interessante
informatie over energiebesparende maatregelen. Ook vindt

Isoleren en elektrisch koken zijn
al jarenlang vanzelfsprekend voor
Joop van den Dool. En binnenkort
vervangt hij zijn aardgasketel
voor een elektrische. Hij wil dus
duidelijk van het aardgas af. Zijn
belangrijkste reden: wij zijn verantwoordelijk voor het behoud van
Gods mooie schepping.
Veilig en efficiënt op inductie
Joop van den Dool is geboren
en getogen in Sliedrecht. Na het
overlijden van zijn vrouw bleef hij
wonen in hun eengezinswoning
uit 1979 in Sliedrecht-West. “Ik bezuinig hier al jaren op gasgebruik”,
vertelt hij. “Met kleine dingen zoals
ledverlichting, tochtstrips bij ramen
en deuren en rolluiken. Maar ook
elektrisch koken, waarvan 25 jaar
op een inductiekookplaat. Het is

Gratis
cadeaubonnen om energie te besparen

veiliger en efficiënter: alle warmte
gaat via de bodem in de pan. Er gaat
dus geen warmte verloren. Verder is
een inductieplaat makkelijk schoon
te houden.”
In fases
Uiteindelijk wil Joop van den Dool
helemaal van het gas af. “Ik heb
daar een plannetje voor gemaakt in
fases”, legt hij uit. “Inmiddels heb ik
overal in huis dubbelglas, dat ik nog
ga vervangen door HR++ glas. Ik
heb isolatie laten aanbrengen onder
de vloer en op het dak. De ruimte
in de spouwmuur is helaas te klein
voor isolatie. Vloerverwarming heb
ik al 40 jaar. De volgende stap is het
vervangen van mijn aardgasketel
door een elektrische cv-ketel. Die
verbruikt wel veel stroom, dus wil ik
graag zonnepanelen op het dak.”

“Koken op inductie is veilig, efficiënt
én makkelijk schoonhouden”
Bewust leven
Joops kinderen vinden het soms wel een beetje raar dat hij als 80-plusser
zoveel investeert in duurzame maatregelen. “Maar ik vind het gewoon
leuk. Ik leef bewust, heb bijvoorbeeld de auto weg gedaan en doe alles
op de fiets. Dat is nog gezond ook. Bovendien wil ik de aarde graag
netjes achterlaten. Je moet niet wegkijken van de gevolgen van de
klimaatverandering.”

Lees het hele verhaal van Joop op www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Bedrijven voor biodiversiteit:
bestel een insectenhotel! Duurzaam aan de laadpaal!
Wilt u met uw bedrijf een steentje
bijdragen aan het vergroten van de
biodiversiteit? Investeer dan in een
insectenhotel! Het hotel krijgt een plaats
bij uw eigen bedrijf of ergens anders in
Sliedrecht. Zo laat u als ondernemer uw
groene intenties zien!

ken. Zo planten we in de Reinenweer
en Prickwaert nieuwe, streekeigen
planten. En we maken kruidige en
bloemrijke grasstroken. Het maaibeleid passen we hierop aan. Dat
doen we al enkele jaren langs de
Tiendweg.

Bijen en vlinders aantrekken
Vogels en insecten zorgen voor de
bestuiving van bomen en planten. Zo kunnen groente en fruit groeien. Er zijn helaas
steeds minder insecten. Door de biodiversiteit te vergroten, kunnen we bijen,
vlinders en andere insecten behouden en
aantrekken. Bijvoorbeeld met planten die
zorgen voor nectar en stuifmeel. En voor
voldoende nestgelegenheid. De gemeente
Sliedrecht doet dit al op verschillende plek-

Wapen van Sliedrecht
Ook inwoners en bedrijven kunnen
meewerken aan een natuurlijker
leefomgeving. Speciaal voor ondernemers heeft NME-centrum De
Hooizolder nu een mooie actie. Zij
kunnen een heel groot insectenhotel
bestellen om bijen, vlinders en
andere insecten nestgelegenheid
te bieden. Zo’n hotel is gemaakt van
staal. Het wapen van Sliedrecht vormt

u er partijen waar u terecht kunt voor
maatwerkadvies en ondersteuning bij de
uitvoering. Daarnaast leest u meer over
wet- en regelgeving, subsidies en andere
financieringsmogelijkheden.

Isoleren: meer
comfort, lagere
energierekening

Meer weten? Kijk dan op www.zakelijk.
regionaalenergieloket.nl. Heeft u in het
bijzonder vragen over zonnepanelen voor
uw bedrijf? Neem dan eens contact op met
Marcel Bouman, adviseur duurzaamheid
bij de gemeente Sliedrecht:
mhj.bouman@sliedrecht.nl.

Wilt u prettiger wonen én minder
energie gebruiken? Dan kunt u ervoor kiezen om uw woning te isoleren. Hierdoor blijft uw woning warm
in de winter en koel in de zomer. U
kunt zo tot honderden euro’s per
jaar op uw energierekening besparen én u helpt het klimaat.

de basis. Leerlingen van VSO de Bleyburgh, cliënten van Philafeest en het NME
vullen het hotel met riet en stammetjes.
Team Beheer en Openbare Ruimte van
de gemeente verzorgt het plaatsen en
onderhoud van het hotel.
Naamsvermelding
Is er geen goede plek bij het bedrijf? Dan
zoeken we een mooie plaats ergens in
Sliedrecht. Het is namelijk belangrijk dat
er drachtplanten voor insecten in de buurt
staan van het hotel. Natuurlijk vermelden
we de naam van het bedrijf!
Meer info en bestellen
Een voorbeeld van het insectenhotel met
het wapen van Sliedrecht staat in het Burgemeester Feitsmapark, aan de kant van

Isolatieactie
De gemeente Sliedrecht wil het u als
inwoner makkelijk maken om energie te
besparen. Daarom houden we met het
Regionaal Energieloket een actie voor
bodem-, vloer- en spouwmuurisolatie.
We doen dit in samenwerking met een
ervaren isolatiebedrijf uit de regio. U kunt
rekenen op een offerte op maat en een
scherpe prijs.
Lees meer over de isolatieactie op
www.regionaalenergieloket.nl/acties.

de Thorbeckelaan. Meer weten of
een insectenhotel bestellen voor uw
bedrijf? Neem dan contact op met
NME-centrum De Hooizolder: 0184784050 of info@nmesliedrecht.nl.

Of neem contact op met het
Regionaal Energieloket via
projecten@regionaalenergieloket.nl
of 088 525 4110.

