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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.

Laadpalen

Op weg naar een duurzame wijk in Sliedrecht-Oost

Waar staan we nu?
Sinds 2019 werken we in
Sliedrecht-Oost samen aan een
toekomstbestendige wijk. Het eerste
jaar stond in het teken van informatie
en ideeën uitwisselen. In 2020 ging
de eerste schop de grond in, voor
de aanleg van het warmtenet en de
herinrichting van de wijk. En dit
voorjaar vierden we de 1000e
aansluiting op het warmtenet.

van de Vereniging van Eigenaren in maart.
Inmiddels zijn de voorbereidingen om de
flat aan te sluiten op het warmtenet in volle
gang. Hiervoor zijn een projectteam en een
communicatieteam in het leven geroepen.
Het projectteam bekijkt welke aanpassingen in de flat nodig zijn voor aansluiting op
het warmtenet. Ook onderzoekt het mogelijkheden voor subsidies en financiering en
bekijkt welke bouwvergunningen nodig zijn.

Het aansluiten van de flats van Tablis
Wonen gaat gestaag verder. In deze
duurzaamheidspagina vindt u weer een
update.

De Horst en Vogelenzang
Ook particuliere woningeigenaren in De
Horst en de Vogelenzang staan voor de
keuze om over te stappen op het warmtenet. In De Horst hebben 8 belangstellenden
een woningopname gehad. In de Vogelenzang meldden 41 bewoners zich aan voor
zo’n woningopname. Hoe dat in z’n werk
gaat, leest op de website
www.sliedrechtaardgasvrij.nl.

Sperwerflat bereidt zich voor
Ook de woningeigenaren van de flat
aan de Sperwerstraat 1-80 stappen
over op het warmtenet. Dit besloten ze
tijdens een algemene ledenvergadering

Na de woningopnames
krijgen de bewoners
een persoonlijke rapportage. Op basis daarvan
nemen ze een besluit.
Of het warmtenet er kan
komen, hangt af van het
aantal bewoners dat zich
aanmeldt. Voor de eerste
woningen in De Horst
besluiten gemeente en
HVC vóór de zomervakantie of het warmtenet wordt doorgetrokken.
Eind september valt de
beslissing voor de
Vogelenzang en de
andere woningen in
De Horst. Het is ook
mogelijk dat delen van
de Vogelenzang worden
aangesloten op het
warmtenet.

Tijdens een woningopname bekijken deskundigen wat er moet
gebeuren in een woning
bij een overstap op het
warmtenet

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

De gemeente Sliedrecht wil het gebruik van
elektrische en hybride auto’s stimuleren. Dat
doen ze door laadpalen te laten plaatsen in de
openbare ruimte. De gemeente heeft hiervoor
een overeenkomst gesloten met
PARKnCHARGE.
Meerdere aanbieders
De overeenkomst met ParknCharge gaat uit van
een open marktmodel. Dat betekent dat er in
de gemeente Sliedrecht meerdere aanbieders
van laadpalen actief mogen zijn. ParknCharge
is tot dusver het eerste en het enige bedrijf met
een overeenkomst met de gemeente.
Toekomstig beleid
De gemeente werkt in het kader van het
Klimaatakkoord en de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur aan een visie voor laadpalen.
Voor het plaatsingsbeleid werkt de gemeente
aan een plankaart. Dat is een kaart met de
meest gunstige locaties voor een laadpaal
of een laadplein. Zo voorkomt de gemeente
het lukraak plaatsen van laadpalen en weten
inwoners waar de laadpalen te vinden zijn.
Ons uitgangspunt is dat de stroom op publieke
laadinfrastructuur groen is.
Momenteel zijn er circa 130 (semi)openbare
laadpunten in de gemeente Sliedrecht. Om
in 2025 in de laadbehoefte van elektrische
personenauto’s en bestelwagens te voorzien
zijn ongeveer 214 laadpunten nodig. In 2030
zijn ongeveer 633 laadpunten nodig voor deze
gebruikersgroepen. Een overzicht van alle
laadpunten in Sliedrecht vindt u op
www.oplaadpunten.nl.
Hoe vraag ik een laadpaal aan?
Heeft u een elektrische auto en wilt u graag
een laadpaal aan de openbare weg? Dan kunt u
een aanvraag doen bij ParknCharge. Dit bedrijf
verzorgt vanaf januari 2022 de plaatsing van
laadpalen in Sliedrecht. Aanvragen van een
laadpunt kan via www.parkncharge.nl.
ParknCharge regelt ook de vergunning bij de
gemeente. Dit duurt ongeveer 18 weken. Als er
bezwaren binnenkomen, kan het langer duren.
Bewoners die niet op eigen terrein kunnen
parkeren, kunnen een laadpaal aanvragen via
de website de gemeente Sliedrecht. Kijk op de
pagina voor aanvraag vergunningen:
www.sliedrecht.nl/vergunningen
Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over
laadpalen voor elektrische auto’s? Neem dan
contact op met de gemeente Sliedrecht via
14 1084.

Honing tegen
hooikoorts,
werkt het?
Elk voorjaar kampen miljoenen
Nederlanders met vervelende
hooikoortsklachten. Gelukkig zijn er
diverse aanwijzingen en (internationale)
onderzoeken die bevestigen dat de
consumptie van honing van positieve
invloed is op hooikoortsklachten.
Het antwoord op de vraag: ”Werkt honing
om hooikoorts te bestrijden?” is dus Ja.
Waarom werkt honing tegen hooikoorts?
Honing is een natuurproduct. Ze bevat
een kleine hoeveelheid pollen. Door je
lichaam dagelijks bloot te stellen aan deze
pollen, wordt als het ware een weerstand
opgebouwd. Deze methode van behandeling wordt binnen de geneeskunde ook
wel immunotherapie genoemd.
Welke honing tegen hooikoorts?
Streekhoning, dus honing uit Sliedrecht!
Omdat de honingbijen tot 3 kilometer ver
vliegen om nectar (en pollen) te verzamelen bevat deze honing de antistoffen
tegen de pollen waar u allergisch voor
bent: die van de bomen in de buurt waar
u woont. En om die reden is honing uit de
supermarkt dus niet geschikt: die komt
heel vaak uit Oost-Europa….

Vanaf 2023 energielabel C
verplicht voor alle
kantoorgebouwen
Heeft u een kantoorgebouw met
energielabel D of lager? Dan mag
u vanaf 1 januari 2023 uw kantoor
niet meer gebruiken. Belangrijk
om nu in actie te komen.
Wat kunt u als eerste doen?
Een energielabel is gebaseerd
op hoeveel energie uw kantoor
verbruikt per m2. Breng dat eerst
in kaart. Belangrijk om te weten is
hoe uw kantoor er nu voor staat.
Check via www.ep-online.nl of uw
pand een energielabel heeft en of
deze nog klopt. En heeft u deze
nog niet? Gebruik dan onze ‘Naarlabel-C/B/A-tool’ (scan de QR-code)
om een idee te krijgen van welke
maatregelen u kunt nemen, en wat
het kost.

Meer weten?
Op www.ozhz.nl/themas/energie is
meer te lezen over wat verplicht is voor
bedrijven en kunt u terecht met vragen!
Op www.ozhz.nl/dossiers/energielabel-c-verplichting/ leest u meer over
deze nieuwe labelverplichting. Hoe
vindt u bijvoorbeeld een betrouwbare
adviseur? En bent u niet toch een uitzondering?
Scan de QR-code om
de ‘Naar-label C/B/A-tool’ te starten

Telefonische adviesgesprekken
van het Regionaal Energieloket
Alle woningen in Nederland gaan de komende 30 jaar stap voor stap van het
aardgas af. Zo ook in Sliedrecht. Heeft u een koopwoning en wilt u aan de slag,
maar weet u niet goed hoe? Met een telefonisch adviesgesprek van het
Regionaal Energieloket kunt u een plan op maat opstellen.
Honing van Imkerij “Bij de zolder”
Imkerij “Bij de zolder” bevindt zich naast
NME-centrum “De Hooizolder” in het
Feitsmapark in Sliedrecht. Imker Marianne
heeft daar voor educatieve doeleinden
2 bijenkasten staan. Deze week heeft zij
weer 6 (!) kilogram honing kunnen
slingeren. Natuurzuivere lente-honing,
zonder één enkele toevoeging en heerlijk!
De honing is te koop bij het Theehuis in
het Feitsmapark.

Met een telefonisch adviesgesprek bespreekt u uw vragen, wensen en mogelijkheden en stelt u samen met de adviseur een stappenplan op voor uw woning.
De adviseur geeft inzicht in de kosten en besparingen van maatregelen en denkt
mee aan een uitvoering die het beste bij uw huis past. Ook denkt de adviseur mee
welke maatregelen u eventueel slim kunt combineren. Als u al weet wat u wilt doen
en snel aan de slag wilt gaan krijgt u advies over subsidies, het kiezen van een
betrouwbare installateur en het beoordelen van offertes.
Meer informatie of een afspraak maken? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl.

De overheid heeft als doelstelling
dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Als tussenstap naar dit
einddoel moeten alle panden met
kantoorfuncties vanaf 1 januari 2023
verplicht minimaal energielabel klasse
C hebben. Deze verplichting staat in
het Bouwbesluit en gaat dus door.

