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Gratis advies
van de
energiecoach

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.

Klimaatadaptatie
Inspelen op wateroverlast, hitte en droogte
Hevige regenbuien met onderlopende straten. Of juist lange
periodes van hitte en droogte. We
zien steeds vaker extreem weer.
Wat merkt u hiervan bij u in de
buurt? En wat kunnen we doen om
dit aan te pakken? Vul de enquête
in op www.sliedrecht.nl/klimaat
Problemen door
klimaatverandering
Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen, ook voor Sliedrecht. Door
lange perioden van hitte nemen
gezondheidsrisico’s toe en slapen
we slechter. Door droogte daalt de
grondwaterstand, met het risico dat
woningen verzakken en planten
verdrogen. Door hevige buien kan
water in de woning komen met
gezondheidsrisico’s en kans op
ongedierte. Ook zijn wegen minder
goed of zelfs niet begaanbaar.
Lastig en soms zelfs gevaarlijk voor
hulpdiensten, bussen en ander verkeer. Om problemen aan te pakken,
brengt de gemeente Sliedrecht
deze klimaateffecten in kaart. Stu-

denten van de opleiding Watermanagement
aan de Hogeschool Rotterdam assisteren
ons hierbij. We hebben ook úw hulp nodig
om problemen in beeld te krijgen.
Klimaateffecten in kaart
Met een ‘klimaatstresstest’ hebben we
vorig jaar bekeken waar problemen kunnen
ontstaan. Maar hoe ervaart u als inwoner de
klimaateffecten en de gevolgen daarvan?
Herkent u problemen? En op welke plekken
ervaart u overlast? We stellen u hier graag
een aantal vragen over. Ook leggen we
u een aantal mogelijke maatregelen voor.
Daarna kunt u op een interactieve kaart
precies aangeven waar u problemen ziet.
Doe mee op sliedrecht.nl/klimaat
U kunt de enquête invullen via
www.sliedrecht.nl/klimaat. Dit kan tot en met
24 mei. We gebruiken de uitkomsten van
het onderzoek om een strategie te maken
voor klimaatadaptatie. Een aanpak dus om
zo goed mogelijk in te spelen op de
klimaatveranderingen. Zodat de overlast
van water, hitte en droogte in Sliedrecht zo
klein mogelijk is. Nu en in de toekomst.

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

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.

Vragen over
aardgasvrij wonen?
Woont u in Sliedrecht-Oost? En vraagt u zich af wat u kunt doen om uw woning
klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas? Of heeft u vragen over het
warmtenet en hoe u daarbij kunt aansluiten? Met al uw vragen over aardgasvrij
wonen kunt u elke vrijdag terecht in de Valkhof 25.
Elke vrijdag inloopspreekuur
Elke vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur kunt u binnenlopen in de informatiewoning aan de Valkhof 25. Er zijn dan mensen aanwezig van energie- en afvalbedrijf HVC en van de gemeente Sliedrecht. Zij beantwoorden uw vragen zo goed
mogelijk. En als ze niet direct antwoord hebben, helpen ze u verder.
Coronamaatregelen
Door de coronamaatregelen mag er maar een beperkt aantal mensen binnen zijn,
natuurlijk op anderhalve meter afstand. Het kan dus zijn dat u even moet wachten.
Als u wilt, kunt u ook vooraf een afspraak maken. Dit kan via duurzaamwonen@
sliedrecht.nl.

Onafhankelijk
De energiecoaches zijn onafhankelijke
vrijwilligers. Ze proberen dus niks te
verkopen, maar inventariseren en adviseren. Want iedere situatie is anders. Ze
kijken dus niet alleen naar uw woning,
maar ook naar de samenstelling van het
huishouden. En hoe lang u nog in zijn
of haar 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.
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.

Buitenvuur of barbecue:
tips voor minder rook & geur
Het zomerseizoen komt er weer
aan. En dat betekent voor veel
mensen lekker buiten barbecueën
en lange avonden in de tuin bij
de vuurkorf. Heel gezellig, maar
stoken zorgt ook voor overlast.
De rook van een houtvuur bevat
namelijk altijd schadelijke stoffen.
Vooral kwetsbare groepen, zoals
mensen met een longziekte,
ouderen en kinderen, kunnen
klachten krijgen. We geven enkele tips om overlast te beperken.
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Gebruik alleen droog hout.
Vochtig hout brandt slecht en
geeft extra veel rook en fijnstof.
Hou het bij schoon, onbewerkt hout.
Bij verbranding van geverfd of
geïmpregneerd hout komen zware
metalen vrij. Papier en karton
zorgen voor veel rook en vliegas.
Leg de kleine houtjes bóven op het
vuur en steek het vuur van bovenaf
aan (de Zwitserse methode)
Stel de vuurkorf of barbecue een
dag uit bij windstil of mistig weer.
Op zulke dagen blijft de rook
hangen. Check vooraf
www.stookwijzer.nu

De Horst maakt als eerste de overstap

Bespaartip!

De Horst is als eerste buurt in Sliedrecht-Oost aan de slag met de overstap naar
aardgasvrij. De bewoners bekijken drie mogelijke scenario’s voor aardgasvrij
wonen: aansluiten op het warmtenet, collectief aan de warmtepomp of ieder voor
zich aan de slag. In een buurtplan zetten ze samen de voor- en nadelen op een
rij. Eind april gingen vertegenwoordigers van de gemeente, HVC en het Regionaal
Energieloket De Horst in om vragen te beantwoorden over het buurtplan.

Zuinig wassen
en drogen
De wasmand zit
weer vol… Met een
paar slimme trucs
bespaart u eenvoudig energie tijdens
het wassen. Om de capaciteit van
uw wasmachine het beste te benutten, wast u het beste met een volle
trommel. Kies voor een wasprogramma op 30 graden in plaats van 60.
Dat bespaart energie en uw was
wordt even schoon. En zorg dat u de
was goed centrifugeert. Hierdoor is
de was minder nat en hoeft korter in
de droger. Nog beter: hang de was
lekker buiten te drogen!

Kennismaken met de energiecoaches
in Sliedrecht? Kijk op www.sliedrecht
aardgasvrij.nl/energiecoach

Heeft u vragen over de aanleg van het warmtenet? Kijk dan op www.hvcgroep.nl/
warmtenet-sliedrecht of mail naar warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl.

Gemeenten
dagvaarden
Chemours en
DuPont

De gemeenten vragen de rechter
vast te stellen dat Chemours/DuPont
onrechtmatig hebben gehandeld door
de uitstoot van de zeer zorgwekkende
stoffen PFOA en GenX. De gemeenten
stellen de bedrijven aansprakelijk voor
de schade als gevolg van deze uitstoot.

Sliedrecht is samen met
de gemeenten Dordrecht,
Papendrecht en Molenlanden
een dagvaardingsprocedure
gestart tegen de chemiebedrijven Chemours en DuPont.

“Dit is een unieke, maar helaas noodzakelijke stap. Wij komen op voor een
gezonde leefomgeving voor onze inwoners.” Dat zeggen de samenwerkende
gemeenten in een verklaring. Lees
meer op www.sliedrecht.nl

Groene metamorfose voor
Prickwaert en
Reinenweer

We zorgen er voor meer biodiversiteit.
Dit betekent dat er meer groenvariatie
komt. Zo maken we het gebied aantrekkelijk voor bijvoorbeeld vogels en
egels. Niet-algemeen voorkomende
dieren komen terug, maar ook de kleinste bacteriën, schimmels en planten.

Met onder andere natuurvriendelijke oevers en ruimte
voor extra waterberging
ondergaat groengebied
Prickwaert/Reinenweer een
groene metamorfose!

Kijk voor meer kleine en
grote bespaartips op
www.regionaalenergieloket.nl

Bloembollen recyclen voor kleurig Sliedrecht
Veel inwoners van Sliedrecht
deden mee aan de landelijke actie
‘Een fleurig ommetje’. Ze leverden
massaal uitgebloeide bloembollen
in bij de kinderboerderij. Ook de
gemeente heeft een heleboel uitgebloeide bollen uit het openbaar
groen ingeleverd. NME-centrum
De Hooizolder zorgt voor duurzaam hergebruik.
Stagiaires groen van VSO De Bleyburgh ontdoen de bloembollen
van het loof. NME gaat de bollen
daarna goed drogen, bewaren en
hergebruiken in de herfst. Er volgt
dan een project voor schoolkinderen die, begeleid door het NME, de
bollen weer mogen poten.

Hergebruik en lentegroet
De bollen uit de openbare ruimte van
het vórige jaar zijn gepoot in bakken
en potten rond het NME-centrum en de
kinderboerderij, en in de groenstrook
bij het theehuis. In de les ‘Bolletjes en
knolletjes’ aan groepen 3 en 4 zijn de
bollen gebruikt voor onderzoek. Die
leerlingen hebben ook bollen in potten
gezet. Voorzien van mooie tekeningen
hebben we de bloeiende tulpen en
narcissen per bakfiets in houten kistjes
afgeleverd bij alle verzorgingstehuizen
in Sliedrecht. Een leuke lentegroet die
zeer werd gewaardeerd!
Zo worden de bollen duurzaam hergebruikt en zorgen we overal in Sliedrecht
voor kleur. Deze acties dragen ook bij
aan een bijen- en insectenvriendelijke

omgeving. Natuurlijk kunt u uitgebloeide
bollen ook thuis na de bloei bewaren en
opnieuw poten. Om er dan in het voorjaar
nogmaals van te genieten!

