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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.

Uw mening telt!

Aardgasvrij wonen.
Wat vindt u hiervan?
Net als andere gemeenten moeten we
in Sliedrecht de uitstoot van CO2
verminderen. Stoppen met het
gebruik van aardgas is één van de
maatregelen. Dit gaat stap voor
stap. Hoe en wanneer verschilt per
wijk. In grote delen van Sliedrecht is
het warmtenet een goede optie. De
aanleg van het warmtenet is ook al in
volle gang.
Onderzoek aardgasvrij wonen
In Sliedrecht gaan we over naar duurzame manieren om huizen te verwarmen
zonder aardgas. Al deze manieren
vallen onder de warmtetransitie. In
opdracht van de gemeente Sliedrecht
is het onderzoeksbureau I&O Research
een onderzoek gestart over aardgasvrij
wonen.

Uw mening telt!
Met de uitkomsten van het onderzoek
weten wij hoe u aankijkt tegen de energietransitie. En wat u vindt van alternatieven
voor aardgas, zoals het warmtenet.
Misschien heeft u (nog) niet zoveel met het
onderwerp aardgasvrij. Ook dan vinden we
het fi jn als u de vragenlijst invult.
Hoe doet u mee?
Via denkmee.drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht kunt u de vragenlijst invullen. Al
uw antwoorden worden volledig
vertrouwelijk verwerkt. Direct naar de
vragenlijst gaan? Scan dan de QR-code.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met
zondag 24 april 2022. Het invullen duurt
ongeveer 10 minuten.

Nationale
Zaaidag
22 april 2022

Openbare verlichting
nóg duurzamer
Al vanaf 2016 passen we in Sliedrecht, bij vervanging, standaard duurzame ledverlichting toe. Onlangs is de levering hiervan opnieuw (Europees) aanbesteed.
Daarbij hebben we, in samenwerking met Dordrecht, Alblasserdam en team
Inkoop van het SCD, ingezet op een nóg duurzamer product.
In de aanbesteding is nu ook circulariteit meegenomen naast de uitgangspunten
lichtkwaliteit en een laag energieverbruik. Dit betekent dat ook het (her)gebruik
van grondstoffen bij de productie is meegewogen. Daarbij zijn de milieueffecten,
van met name de CO2 uitstoot, in beeld gebracht door middel van een ‘levens
cyclus analyse’ (LCA).
De aanbesteding ging totaal om een levering van 4.000 verlichtingsarmaturen,
waarvan 700 voor Sliedrecht. Hierbij zijn 2 bedrijven als beste uit de bus gekomen
met de onderstaande duurzame verlichtingsmodellen: Orange Lighting was de
beste inschrijver, met ook het laagste LCA en voor de verlichting van de
woonerven en voetpaden. Type Luxis Small van het merk Lightwell voor
wijkontsluitingswegen, fietspaden en woonstraten.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op
met de helpdesk van
I&O Research. Stuur een
e-mail naar helpdesk@
ioresearch.nl of bel gratis
naar 0800-0191. Ook
kunt u via WhatsApp een
bericht sturen naar
06-86826208.

Zonder bestuivers zou ons menu heel wat
minder kleurrijk en voedzaam zijn. Al die
kleine insecten houden de wereld draaiende:
Meer dan 70% van wat er dagelijks op ons
bord ligt heeft bestuiving door insecten nodig.
Om hun belangrijke werk te kunnen doen,
hebben bestuivers voldoende stuifmeel en
nectar nodig. Helaas is de situatie verre van
rooskleurig: grote delen van ons landschap
bevatten vrijwel geen variatie aan voedsel
voor insecten, en bepaalde pesticiden maken
de beestjes zwak.

Op vrijdag 22 april is het de Nationale
Zaaidag. Met de Bed & Breakfast voor
Bijen estafette roepen de Bijenstichting
en Stichting Bijenvrienden voor het
negende jaar particulieren, gemeenten,
agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen
zodat er één groot bloemenlint voor
bijen ontstaat.
Bed & Breakfast voor Bijen estafette
Met deze actie wil de Bijenstichting
gedurende een langere periode, van half
februari tot eind april, aandacht voor het
voedselaanbod en de nestelgelegenheid
van bijen. Door duurzaam zaai- en plantgoed te gebruiken in de eigen tuin kan
iedereen de bijen helpen aan hun broodnodige krachtvoer! Alle Bed & Breakfast
voor Bijen initiatieven komen op een kaart
van Nederland. Zo kun je zien wie er in
jouw buurt meedoet aan deze actie!
In de Gemeente Sliedrecht vindt op twéé
locaties een activiteit plaats. Op de Kerkbuurt wordt door de afdeling BOR van de
gemeente beplanting verwijderd en ingezaaid met een inheems plantenmengsel. In
het Burg. Feitsmapark heeft NME-centrum
“De Hooizolder” het initiatief genomen:
Daar wordt ook door de afdeling BOR gras
omgevormd naar een slinger met
nectarrijke zomerbloemen.
Op deze manier pakt de gemeente
Sliedrecht het estafettestokje op. U kunt
als particulier natuurlijk ook meedoen met
deze Bed & Breakfast voor Bijen estafette
en inschrijven via de website:
www.bijenstichting.nl.

Isolatie en glasactie Regionaal
Energieloket in Sliedrecht
Steeds meer inwoners kiezen
ervoor om hun woning te isoleren.
Hierdoor blijft de woning warm
in de winter en koel in de zomer.
Daardoor woont u prettiger en
gebruikt u minder energie. Zo
kunt u tot honderden euro’s per
jaar op uw energierekening
besparen en het klimaat helpen.

verzoek van de gemeente Sliedrecht is
een ervaren isolatiebedrijf gekozen uit
de regio.

De gemeente Sliedrecht wil het
u als inwoner makkelijk maken
om energie te besparen. Daarom
starten de gemeente en Regionaal
Energieloket een isolatieactie voor
uw vloer, spouwmuur, binnenzijde
dak en glas. Regionaal Energieloket
heeft in verschillende gemeenten
dit soort acties georganiseerd. Op

2.

Zo werkt de vloer-, bodem-,
spouwmuur- binnenzijde dak- en
glasisolatieactie
1.

3.

4.

Inschrijven voor 27 mei 2022 via
regionaalenergieloket.nl/acties.
Woningopname: De installateur
bekijkt of uw woning geschikt is
voor isolatie.
Persoonlijke offerte: U ontvangt
een persoonlijke offerte. U zit
nergens aan vast en beslist zelf of
u uw woning wilt laten isoleren
Installatie: Gefeliciteerd! U kunt nu
genieten van een warme woning.

Wilt u ook energiekosten
besparen? Of meer informatie?
Ga naar de website www.
regionaalenergieloket.nl/acties
en schrijf u vrijblijvend in voor
de actie. Aanmelden voor de
inkoopactie kan tot 27 mei.
Let op: woont u in een monumentaal pand of beschermd
stadsgezicht en wilt u meedoen
met deze actie? Neem dan
contact op met de gemeente
Sliedrecht.
Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met Regionaal
Energieloket via projecten@
regionaalenergieloket.nl of via
088 525 4110.

19 april: Informatieavond
over het verduurzamen
van woningen
Op dinsdagavond 19 april organiseert het Regionaal
Energieloket van 19.30 tot 20:30 uur een online
informatieavond over het verduurzamen van woningen.
Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u meer informatie
over de lopende isolatieactie en over subsidies en leningen
die u kunt aanvragen. De gemeente, Regionaal Energieloket
en het isolatiebedrijf zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Belangrijk is dat u zich vooraf aanmeldt
via www.regionaalenergieloket.nl/acties.
Hoe kunt u de informatieavond bijwonen?
Het bijwonen van de informatieavond kan gewoon via huis
achter uw pc of tablet. Zo meldt u zich (vooraf) aan voor de
informatieavond:
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties
of scan de QR code;
2. Vul uw postcode in;
3. Klik op ‘Isolatie / glasactie’;
4. Klik op ‘Aanmelden informatieavond’ en
ontvang een e-mail met de link.

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

Heeft u nog vragen over de isolatieactie?
Neem dan contact op via projecten@
regionaalenergieloket.nl of via
088 525 4110.

