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“Stap voor stap naar
een duurzame
toekomst”

Op weg naar
duurzaam
Sliedrecht
Het klimaat verandert. Om de gevolgen te beperken, moet de
uitstoot van CO2 omlaag. Nederland heeft hierover afspraken
gemaakt in het klimaatverdrag van Parijs. Daarom stappen we over
van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie, op duurzame
energie. Ook in Sliedrecht. En we doen nog veel meer voor een
duurzame toekomst.

Een groen en zonnig
Sliedrecht!
Sliedrecht barst van de duurzame ideeën
Van groene straten tot samen zonne-energie opwekken: Sliedrecht
barst van de duurzame ideeën! Dat
bleek wel uit de inzendingen voor
de prijsvraag, die de gemeente
eind vorig jaar uitschreef. De jury
heeft vier winnaars uitgekozen
met hun ideeën voor een groener
Sliedrecht.
Inzendingen prijsvraag
Wethouder Ton Spek was voorzitter
van de jury. “We hebben zo’n
twintig ideeën binnengekregen.
Over groen en energie, maar ook
sociale plannen zoals samen afval
opruimen “, vertelt hij. “Ik ben heel
blij met zoveel inwoners die graag
meedenken hoe we Sliedrecht
duurzamer kunnen maken. Met een
aantal inzenders hebben we verder
gesproken over hun plannen. Het
was moeilijk om daaruit winnaars te
kiezen. Ik wil nog bekijken hoe we
ook iets kunnen doen met enkele
‘afgevallen’ inzendingen. Zoals
gezegd: we kregen supergoede
ideeën!”

Je huis verduurzamen kan niet in één
keer. Als het al praktisch zou kunnen,
dan ontbreekt meestal het geld. Agnes van Dijk en haar gezin laten zien
hoe je stap voor stap op weg gaat
naar een toekomst zonder aardgas.

Eerste tiny forest in
Sliedrecht
Woensdag 24 maart hebben de leerlingen van groep 7 van de Anne de Vriesschool en groep 6 van de Roald Dahl het eerste minibos (tiny forest) van
Sliedrecht aangelegd in de Elzenhof. En dat ging goed!
Er moesten wel 350 heesters en bomen worden geplant. Dankzij het harde werken
van de leerlingen is dat bijna gehaald! De leerlingen vonden het super leuk om te
doen. Sterker nog: ze willen graag méér doen en terugkomen. NME-centrum De
Hooizolder gaat hierover afspraken maken met de scholen. De juf kreeg alvast een
hele map vol met buitenlessen!
Na afloop kregen de kinderen een certificaat. Hierop staat welke inheemse planten
ze hebben neergezet. En de mannen van de plantsoenendienst? Die verdienen
eigenlijk ook zo’n mooi certificaat voor het meewerken!

Groene plannen winnen
De jury selecteerde uiteindelijk niet één
maar drie winnaars met hetzelfde doel:
een groener Sliedrecht. Denk aan meer en
gevarieerder groen in de buurt, planten die
insecten aantrekken, groene boomspiegels
en geveltuinen. Of sedum en kruiden op
daken van schuurtjes, aanbouwen en
bushokjes. En slimme bestrating. Allemaal
maatregelen die zorgen voor een groener
en mooier straatbeeld. Maar dat niet alleen:
bomen en struiken dragen ook bij aan een
goede waterbalans, -afvoer en bodemverzadiging. Zo helpen ze straatoverstromingen en droogte- en hittestress voorkomen.
Daarnaast trekken planten en bloemen veel
vlinders en bijen. Goed voor de biodiversiteit dus. En ook wijzelf voelen ons beter in
een groene omgeving!

winnaar. De inzender is bestuurslid
Duurzaamheid van het VvEplatform
Alblasserwaard. Dit platform van Verenigingen van Eigenaren wil het voor
eigenaren van een appartement én
huurders mogelijk maken om zonnepanelen te ‘kopen’. Het idee is om op
daken van appartementencomplexen,
gemeentelijke gebouwen, sporthallen
en bedrijven in Sliedrecht zonnepanelen te leggen. 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.

Hoe de winnaars de groene plannen gaan
uitvoeren, leest u in een volgende uitgave.

De gemeente ondersteunt bij het
uitvoeren van het plan en gaat na of
er geschikte gemeentelijke daken zijn.
Ook over dit project leest u binnenkort
meer!

Samen aan de zonnepanelen
Daarnaast heeft de gemeente het
zonne-energieproject aangewezen als

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

Isoleren en dubbelglas
Agnes woont al jaren met haar man
en drie kinderen in Sliedrecht. In 2014
kochten ze een jaren ’60-woning in
Sliedrecht-Oost. Voordat ze verhuisden, lieten ze de vloer van de woning
isoleren. Ook vervingen ze de meeste
ramen voor dubbelglas. “In onze oude
woning hadden we enkelglas”, blikt ze
terug. “Dat maakte veel verschil. Hier
komt veel minder kou binnen en hoef je
dus minder te stoken.”
Logisch moment
Stap voor stap nemen ze andere
duurzame maatregelen. Ze kiezen

Sliedrecht
bespaart
energie: de
cijfers
De gemeente Sliedrecht wil inwoners
graag helpen bij het terugbrengen van
hun energiegebruik. Via de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) hebben we
hiervoor geld gekregen van het rijk.
Met de RRE hebben we de afgelopen tijd
verschillende acties opgezet voor huiseigenaren. Zo hebben we cadeaubonnen
uitgedeeld waarmee mensen bijvoorbeeld
radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen konden kopen. Daarnaast konden inwoners
advies krijgen over energiebesparende
maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Verder hebben we collectieve
inkoopacties georganiseerd voor zonnepanelen en isolatie.
Cijfers
Wat is er tot nu toe bereikt met de RRE?
• We hebben 1.600 mensen blij
gemaakt met cadeaubonnen
• 267 geïnteresseerde inwoners
hebben informatieavonden gevolgd
over energiebesparing
• In 1.602 woningen zijn energiebesparende maatregelen getroffen
• Er zijn 245 huisscans uitgevoerd,
waarmee we een goed beeld
hebben van het woningbestand in
Sliedrecht en de mogelijke
maatregelen om energie te besparen.
• Sinds de RRE hebben we in
Sliedrecht 371 ton co2 bespaard.

hierbij logische momenten. “Toen we de
zolder uitbouwden met een nokverhoging, hebben we bijvoorbeeld meteen
het dak zo goed mogelijk geïsoleerd”,
vertelt ze. “Tijdens een woningscan
bleek daar nog wel warmte te vervliegen. Maar ja, de ruimte voor dakisolatie
is in ons huis beperkt.” Het Regionaal
Energieloket deed de woningscan en
rekende ook voor dat zonnepanelen
zich snel terugverdienen. “Die hebben
we toen meteen aangeschaft”, vertelt
Agnes. “Ik denk dat onze stroomkosten
nu ongeveer op nul uitkomen. Een
mooie investering dus.”

Lees het hele verhaal van Agnes van Dijk op www.sliedrechtaardgasvrij.nl
Subsidie
Verduurzamen is steeds de balans zoeken: je kunt immers niet alles tegelijk
aanpakken. Wel is het slim om vooraf te
bekijken of er misschien subsidie be-

Zonnepanelen?
Advies en subsidie voor ondernemers
Zonnepanelen worden steeds goedkoper en leveren steeds meer elektriciteit op.
Adviesbureau Greenspread geeft u graag onafhankelijk advies. De helpdesk beantwoordt vragen over bijvoorbeeld de aansluiting op het elektriciteitsnet en over
subsidies. En hoe het zit met regelgeving en het rendement en terugverdientijd.
Goed beeld van kosten en opbrengsten
Als u de antwoorden weet, kunt u zelf aan de slag met bijvoorbeeld het (laten)
uitvoeren van een constructieberekening voor uw dak en de installatie van
zonnepanelen. Ook scholen kunnen gebruik maken van de helpdesk. Thon
Koning van de Prins Willem-Alexander school: “Ik ben zeer tevreden met het
advies dat ik kreeg. Het geeft een goed beeld van alle kosten en opbrengsten.”
De gemeente betaalt dit advies voor u. U kunt uw vragen stellen via
Marcel Bouman van de gemeente Sliedrecht, mhj.bouman@sliedrecht.nl.
Subsidie kleinschalige energieopwekking
Kiest u vervolgens voor de aanschaf van zonnepanelen? Dan kunt u tot eind 2023
subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking. Deze subsidie is een
uitbreiding van de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
(ISDE). De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers
in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. U kunt de subsidie ook gebruiken voor kleinschalige
energieopwekking met windturbines.

schikbaar is. De familie Van Dijk heeft
nog een aantal duurzame maatregelen
op het verlanglijstje staan. “En we zijn
benieuwd hoe het verder gaat met het
aardgasvrij maken van onze wijk.”

Bespaartip!
Cv-installatie goed
inregelen
In veel huizen is de
cv-installatie niet
optimaal ingesteld.
Hierdoor is het in
sommige ruimtes
veel te warm, terwijl de radiatoren in
andere ruimtes niet goed warm
worden. Waterzijdig inregelen is
vaak de oplossing!
Door waterzijdig inregelen, stroomt
precies de goede hoeveelheid warm
water door alle radiatoren. Zo zijn
alle ruimtes optimaal verwarmd. En
hoeft de cv minder hard te werken.
Meer comfort én minder energiekosten dus!
Bent u een beetje een handige
doe-het-zelver? Dan kunt u uw
cv-installatie zelf goed inregelen met
de uitleg op www.energieloket.nl/
energiebesparen. Of vraag het aan
uw installateur.

Kijk voor meer informatie op de website van het zakelijk energieloket
Drechtsteden: zakelijk.regionaalenergieloket.nl/subsidies.

Denk mee over de
energiestrategie

Regionaal Energieloket
Inwoners kunnen met vragen over duurzaamheidsmaatregelen terecht bij het
Regionaal Energieloket. Afgelopen jaar
hebben zo’n 4.000 unieke bezoekers
de website bezocht. Voor ondernemers
is er sinds kort het zakelijk energieloket.

Hier vindt u per sector informatie over
energiebesparende maatregelen en
andere financieringsmogelijkheden.
Meer weten? Kijk op
www.regionaalenergieloket.nl of
zakelijk.regionaalenergieloket.nl.

Sliedrecht werkt samen met de
andere Drechtsteden aan de
omslag naar duurzame energie.
We onderzoeken bijvoorbeeld
welke mogelijkheden er zijn voor
zonneparken of windturbines.
Hierover gaan we in gesprek met
inwoners. Tijdens verschillende bijeenkomsten kunt u meepraten. Kijk
op denkmee.drechtstedenenergie.nl
voor meer informatie!

