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Het vergeten
plantseizoen

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.

Aanbod voor ondernemers:

Gratis onafhankelijk advies
zonnepanelen
De gemeente Sliedrecht wil zonnepanelen op bedrijfsdaken stimuleren.
Bent u ondernemer (klein-of grootverbruiker) en eigenaar van een
bedrijfspand? En lijkt het dak geschikt
voor plaatsing van zonnepanelen?
Dan kunt u nu gratis gebruikmaken
van voorlichting en verkennend
advies.
Eerste advies met voorstel
Het adviespakket bestaat uit een:
• maatwerk legplan (wat past er op
het dak?)
• maatwerk business case (wat kost
het en wat levert het op?)
• een aantrekkelijk voorstel op basis
van collectieve inkoop
• een uitgebreid adviesgesprek via
beeldbellen.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van het aanbod?
Meld u dan snel aan via de website
energiekeregio.nl/drechtsteden. Het aantal
adviezen is beperkt en OP = OP.
Let op: alleen ondernemers met een grootverbruikaansluiting (zwaarder afgezekerd
dan 3x 80 Ampère, met een periodieke
factuur van Stedin) kunnen gebruik maken
van de SDE-subsidie. Heeft u een kleinverbruikaansluiting (t/m 3x 80 Ampère)?
Dan kunt u geen gebruik maken van de
SDE-subsidie, maar wel van dit aanbod
voor advies en de salderingsregeling.
Kijk voor meer informatie op
energiekeregio.nl/drechtsteden

Op basis hiervan kunt u beslissen of
u wilt investeren in zonnepanelen op
het dak van uw bedrijf. Of - bij een
grootverbruikersaansluiting - eerst een
SDE-subsidie (laten) aanvragen voor
Duurzame Energieproductie.
Energieke Regio
Voor een onafhankelijk eerste advies
werkt de gemeente samen met de
Stichting Energieke Regio. Het advies is
gratis en u bent op geen enkele manier
verplicht om vervolgadvies van hen af
te nemen. De kosten voor het eventuele vervolgtraject met bijvoorbeeld een
subsidieaanvraag en/of verdere advieskosten voor de plaatsing van zonnepanelen komen wel voor uw rekening.

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

Wist u dat het najaar het ideale
moment is om te planten? Door aan
te planten in de herfst, neemt u een
voorsprong op de lente en kunt u al
vroeg in het voorjaar genieten van
een groene en bloeiende tuin.

Geslaagde Boomspiegeldag:
feestje voor de beestjes!
Sliedrecht Groen, de gemeente Sliedrecht en NME-centrum De Hooizolder
hielden zaterdag 9 oktober samen met bewoners van de Stationsweg een
feestje voor de beestjes tijdens de eerste Boomspiegeldag.
Een boomspiegel is de kale grond rondom een boom. Met een door Sliedrecht
Groen samengesteld pakketje met plantjes zoals vrouwenmantel, maagdenpalm
en winterviooltjes gaven de bewoners maar liefst 23 boomspiegels een groene
metamorfose. Wethouder Ton Spek, gemeenteraadslid Ben van der Plas, een
medewerker van NME ‘De Hooizolder’ en vrijwilligers van Sliedrecht Groen
hielpen een handje. De groene boomspiegels zien er niet alleen kleurig en gezellig
uit, maar zorgen ook voor meer biodiversiteit. Een feestje voor de beestjes dus!
Bovendien konden inwoners een boomspiegel adopteren. Dat zorgt voor meer
betrokkenheid bij de buurt. Ze kregen een documentje van de adoptie en er komt
een tekst op de stoep: ‘Verzorgd door bewoners’’.

Het grootste verschil tussen voor- en
najaar is het weer. In de herfst regent
het gewoonlijk meer dan in het voorjaar
en is de luchtvochtigheid steevast
hoog. Ook zijn de nachten langer en
ligt er meer dauw. Planten zullen dus
minder snel uitdrogen. Daarnaast is
de bodem nog warm van de zomer en
zullen planten beter aanslaan.
In het begin van de herfst kunt u alles
wat u in een pot koopt in de tuin zetten.
Dat heeft dan mooi de tijd om voor de
winter vast te wortelen. Vaste planten
en bloembollen kunt u in het najaar
tegelijkertijd planten. Planten met kluit
zijn juist geschikt om in de tweede helft
van het najaar te planten.
Meer weten? Kijk op
www.vergetenplantseizoen.nl

De nationale boomspiegeldag werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd in
Nederland, door Guerillagardeners en Stichting Steenbreek.

Buurten in
beweging in
Sliedrecht-Oost
Voor veel wijken en buurten in
Sliedrecht is het warmtenet de
maatschappelijk meest voordelige
oplossing als duurzamer alternatief
voor aardgas. In Sliedrecht-Oost
vordert de aanleg van het warmtenet gestaag. Eind deze maand is
het werk aan de Thorbeckesingel
klaar. En er maken al heel wat
woningen gebruik van het
warmtenet. Naast de 230
woningen in de Staatsliedenbuurt
zijn nu zo’n 120 woningen in de
Valkhof aangesloten. Tablis Wonen
is bezig met voorbereidingen
voor de aansluiting van de andere
10-hoogflats in de Vogelbuurt.
Nieuwe warmtevoorziening
voor Sperwerflat
Terwijl de flat van Tablis Wonen
in de Sperwerstraat overgaat op
het warmtenet, denken ook de
woningeigenaren van Sperwerstraat 1-80 na over een overstap.

De cv-installatie in deze flat is namelijk
aan vervanging toe. De Vereniging van
Eigenaren onderzoekt nu met de bewoners verschillende mogelijkheden: een
nieuwe cv-installatie aanschaffen, de
gebruikte installatie van Sperwerstraat
81-160 overnemen of aansluiten op het
warmtenet.
Bewoners De Horst maken
energiekeuze
Bewoners van De Horst hebben de
afgelopen maanden de mogelijkheden
onderzocht om aardgasvrij te worden.
Het gaat hierbij om aansluiting op het
warmtenet, gezamenlijk kiezen voor de
warmtepomp of alles de komende jaren
zelf regelen. Er waren kennissessies,
veel huis-aan-huis informatie en
bewoners konden een vrijblijvende
woningopname laten doen. Daarmee

kregen zij inzicht in wat aansluiting op
het warmtenet betekent voor hun woning. Tot 1 oktober konden de bewoners
hun keuze doorgeven. Acht bewoners
hebben interesse in aansluiting op het
warmtenet en krijgen hiervoor een
aanbod. Met dit aantal bekijkt HVC of
het mogelijk is om het warmtenet aan te
leggen in (een deel van) De Horst.
Kennismaken met Vogelenzang
De volgende buurt waarmee de gemeente in gesprek gaat, is de Vogelenzang. Ook voor deze 64 woningen is de
subsidie van het rijk beschikbaar. Met
zo’n tien bewoners heeft de gemeente
al kennisgemaakt. Op dit moment doet
HVC technisch onderzoek naar hoe het
warmtenet in de smalle straatjes kan
passen. Daarna volgt zo snel mogelijk
verdere kennismaking met de
bewoners.
Meer weten? Kijk op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Startsein voor energiecoöperatie

3 november: Sliedrechtse Klimaatmarkt
Woensdag 3 november bent u
van harte welkom op de
Sliedrechtse Klimaatmarkt. Deze
vindt plaats van 19.00 tot 21.00
uur in Partycentrum de Lockhorst.
Tijdens deze markt gaat de eerste
lokale energiecoöperatie van
start. Meedoen? Als u intekent
tijdens de klimaatmarkt, krijgt u
25 euro korting op de eerste 2
zonnepanelen.
Van 28 oktober t/m 5 november is
de Nationale Klimaatweek: een
landelijk initiatief om nóg meer
mensen te inspireren zich in te
zetten voor een beter klimaat. Ook
in Sliedrecht werken we samen aan
een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door energie te besparen,
met extra groen voor klimaatadaptatie en via projecten zoals
Sliedrecht-Oost Aardgasvrij. En nu
is er ook de eerste lokale energiecoöperatie. Deze en andere voorbeelden en initiatieven zijn te zien
op de Sliedrechtse Klimaatmarkt.

Gratis bespaarbon van € 60,Huurders opgelet: binnenkort valt
er een brief in de bus die geld
waard is! Met de code in de brief
kunt u in de webshop van het Regionaal Energieloket voor € 60 energiebesparende producten kopen.
Denk aan ledlampen, tochtstrips,
radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. Gratis shoppen dus
én energie besparen! U kunt uw
bespaarbon ook verzilveren bij de
lokale bouwmarkt Praxis.

Zonne-energie van Sliedrechtse daken
De Sliedrechtse energiecoöperatie is
een initiatief van Arie van der Linden,
bestuurslid duurzaamheid van VvEplatform Alblasserwaard. De coöperatie
gaat zonnepanelen leggen op daken
van (publieke) gebouwen in Sliedrecht.
Iedere Sliedrechter kan een aandeel
nemen in zo’n zonnedak. De opbrengst
in elektriciteit wordt verrekend met het
verbruik en met de energiebelasting
van de aandeelhouder. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan een
duurzamere leefomgeving en tegelijk
besparen op de energiekosten. De
eerste zonnepanelen komen op het dak
van het Griendencollege. Op 3 november ondertekenen de initiatiefnemers,
wethouder Ton Spek, de coöperatie
Drechtse Energie en de directie van het
Griendencollege een intentieovereenkomst hiervoor. De ondertekening is om
19.30 uur.
Inspiratie en voordeel
Voor en na de ondertekening kunt u
zich laten inspireren door Sliedrechtse

Alle bij de gemeente bekende
huurders in Sliedrecht krijgen een
brief met een eigen unieke code. In
de brief staat precies hoe u de
bespaarbon kunt gebruiken. Dus
houd uw brievenbus in de gaten!

initiatieven en projecten voor een beter klimaat. Er zijn verschillende kraampjes met
informatie over onder andere energie besparen, duurzaam en aardgasvrij wonen,
het warmtenet Sliedrecht, klimaatadaptatie
en het inrichten van een duurzame,
levende tuin met bijvoorbeeld inheemse
en eetbare planten en een insectenhotel.

“Ontvang 25 euro
korting op de eerste
twee zonnepanelen!”
Natuurlijk is er ook meer informatie over
de Sliedrechtse Energiecoöperatie. Wilt u
meedoen en tekent u direct in? Dan krijgt
u 25 euro korting per zonnepaneel! Per
huishouden zijn maximaal 2 zonnepanelen
met korting beschikbaar. De actiekorting
geldt voor de eerste 100 zonnepanelen.
Gratis bloembollen
Na afloop krijgt u een gratis zakje bloembollen mee naar huis (zolang de voorraad
strekt). Voor een zonnige toekomst!

Bespaartip!
Stook bewust
Met een paar handige tips
houdt u de energierekening
deze winter zo laag mogelijk. Verwarm
alleen ruimten waarin u op dat moment
aanwezig bent en houd tussendeuren
gesloten. En zorg voor ruimte rondom de
radiatoren, zodat ze hun warmte goed kwijt
kunnen. Dus zet de bank niet voor de
verwarming en zorg dat gordijnen de
radiator of convector niet bedekken.
Kijk voor meer kleine en grote bespaartips
op www.regionaalenergieloket.nl

