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Duurzaamheidsloket in Sliedrecht

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.

Interesse in duurzaam wonen? De gehele maand oktober kunt u in een pop-up
store op de Kerkbuurt 68A in Sliedrecht terecht voor vragen of advies over
warmtepompen, zonnepanelen, airconditioning en inductie koken.
De pop-up store ‘Duurzaamheidsloket Sliedrecht’ is op zaterdagen 8, 15, 22 en 29
oktober geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Zien we u daar?
Duurzaamheidsloket
In het Duurzaamheidsloket kunt u bij ondernemers uit de regio terecht voor al uw
vragen of advies. Ook zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig voor vragen
over subsidiemogelijkheden en leningen om uw huis te verduurzamen. Zij kunnen
u ook informeren over het warmtenet en wat er voor mogelijkheden zijn in uw wijk.
Stap eens binnen voor informatie en/of vrijblijvend advies.

Zonneprojecten in de regio
Drechtsteden? Denk en doe mee!
Om klimaatverandering binnen de
perken te houden werken we aan de
uitwerking van het Nederlandse
Klimaatakkoord. Iedere gemeente levert
hier een bijdrage aan. In 2021 hebben
daarvoor 30 energieregio’s in Nederland,
waaronder de regio Drechtsteden waar
de gemeente Sliedrecht onderdeel van
is, de Regionale Energiestrategie (RES)
opgeleverd. Hierin staan keuzes over het
besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie en
het aardgasvrij maken van gebouwen tot
2030. 2030 Is een belangrijke stap naar
2050. Dan willen we bijna geen
CO₂ meer uitstoten en volledig
van het aardgas af zijn.

Energieneutraal wonen

De RES, versie 1.0, van onze regio is
ondertekend door de zeven Drechtstedengemeenten, de twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Hierbij
hebben ook Stedin, HVC, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en natuurlijk
inwoners uit de regio een belangrijke
bijdrage geleverd. Samen hebben zij
onderzocht waar duurzame energie in het
landschap van onze regio past. Er zijn een
viertal uitwerkingsgebieden (gebieden
waarin de grootschalige opwek van
zonne-energie mogelijk is) vastgesteld en
overige restruimte waar dit ook mogelijk
is. Iedereen kan ideeën indienen voor het
opwekken van duurzame energie binnen
de aangewezen gebieden.

Helemaal van het gas af
Vaak werd Joop van den Dool (83),
inwoner van Sliedrecht, door
verschillende energiebedrijven
eigenwijs verklaard vanwege zijn
plan om aardgasvrij te leven. Met zo’n
€5400 euro eigen geld, het nodige
onderzoek en veel tijd kan Joop nu
zeggen dat hij aardgasvrij leeft in zijn
woning uit 1979. Door alle woningaanpassingen komt van den Dool volgend
jaar helemaal energieneutraal uit.
Helemaal van het aardgas af. De
Sliedrechtse pensionado koos voor een
oplossing die niemand hem ooit aan
zou raden. Met de nodige kennis en
ervaring als energiecoach trok Joop de
stoute schoenen aan. “Ik wil vanuit mijn
geloofsovertuiging de aarde graag netjes achterlaten. Een aantal jaar geleden
ben ik begonnen met een plan om te
verduurzamen, om uiteindelijk geen gas
meer nodig te hebben.” Om aardgasvrij
te kunnen leven koos Joop voor een
elektrische CV ketel, gecombineerd
met zonnepanelen en extra isolatie.

“Vorig jaar heb ik 21 zonnepanelen laten
leggen op mijn platte dak. Daarnaast ligt er
in de woonkamer en keuken al zo’n 40 jaar
een vloerverwarming, zijn alle ramen en
deuren inmiddels voorzien van HR++ glas
en kook ik al 30 jaar elektrisch op inductie.
Dat is ook beter voor de brandveiligheid in
huis.” Doordat alles goed is geïsoleerd, blijft
de warmte goed binnen hangen bij Joop.
Met al deze aanpassingen is zijn

energierekening sinds juli 2021 aanzienlijk verlaagd van €112,35 euro naar €10
euro per maand.
Joop is van vroeger gewend om alleen
de woonkamer en keuken te verwarmen. Hij is daardoor comfortabel met
een temperatuur van 19 graden met
vloerverwarming. “Ik was al voor de
hoge energieprijzen bezig met mijn plan

Uitgaven

€ 5425,-

Vervangen groepenkast van 1 x 35 ampère naar 3 x 25 ampère
•

Leveren en installeren groepenkast

€ 2.125,-

•

Stedin installatiekosten

€ 300,-

Elektrische CV ketel inclusief installatie
•

Levensduur: ongeveer 25 jaar

•

Onderhoud: elke drie jaar ontkalken

Totaal
De gemaakte kosten door Joop van den Dool

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

€ 3.000,-

€ 5.425,-

om duurzamer en dus zuinig met gas
te leven. Ik verbruikte toen al minder
dan 1000 m3 per jaar. Nu profiteer ik
van alle isolatie aanpassingen en ben ik
niet meer afhankelijk van gas. Volgend
jaar verwacht ik energieneutraal uit te
komen en in de komende jaren mijn
investeringen dubbel en dwars terug
te verdienen.” Voor Joop hebben zijn
inspanningen dus goed uitgepakt, maar
het laat ook zien dat de situatie voor
iedereen anders is. Laat jezelf daarom
goed adviseren door specialisten, maar
kijk ook naar je eigen wensen. Zo kun je
ontdekken hoe je zelf het beste van het
gas af kunt.

Opening Duurzaamheidsloket
Zaterdag 8 oktober vieren we de opening van het Duurzaamheidsloket. Vanaf 10 uur
bent u in de pop-up store op de Kerkbuurt
68A van harte welkom. Kom langs om de
start feestelijk met ons in te luiden en
direct advies en/of informatie in te winnen.

Stijgende energieprijzen te lijf

Energiecoaches van start gegaan

Ideeën, meedenken en
financieel deelnemen,
Iedereen – inwoners, ondernemers en
organisaties - kan zijn of haar idee of projectvoorstel indienen voor het duurzaam
opwekken van energie in de regio.
Daarnaast is het mogelijk om financieel
deel te nemen in een zonneproject. Of
om bijvoorbeeld samen met buren een
energiecoöperatie te vormen.
Benieuwd naar de actuele projecten,
meepraten of zelf een idee indienen?
Kijk dan op
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/
sliedrecht of scan de QR-code met uw
telefoon om direct naar de pagina te
gaan.

Scan en lees meer!

Red de egel met
een egelhuisje
Egels zijn nuttige dieren. Zij eten veel
voor ons schadelijke insecten en slakken.
Ook zijn zij grote opruimers van aas, weggegooid voedsel en fruit en zijn ze dol
op regenwormen. Helaas is in 10 jaar tijd
50% van alle egels verdwenen!
Egels hebben steeds minder ruimte om te
leven. Ze raken uitgehongerd, vergiftigd of
worden overreden. Jaarlijks worden er zo’n
135.000 doodgereden. Verder verdrinken
ze in vijvers en worden ze nog wel eens
doodgereden door robotgrasmaaiers.
Voorkomen dat ze worden doodgereden
kunnen we niet, maar door je tuin zo
egelvriendelijk mogelijk te maken, hoeven
ze minder lange afstanden af te leggen

Sliedrechtse huishoudens in
buurten die het hardst getroffen
worden door de stijgende energieprijzen worden binnenkort
bezocht door een energiecoach.
De energiecoach geeft advies over
besparende maatregelen en helpt
gewenst met direct installeren.
Volgens een landelijk onderzoek
kunnen naar schatting 341 huishoudens in Sliedrecht de energierekening niet meer betalen. De
gemeente verwacht dat dit aantal
door stijgende energieprijzen
inmiddels verder oploopt. Daarom
zet de gemeente een subsidie van
het Rijk in om 700 huishoudens te
helpen met energieadvies en verduurzamingsmaatregelen.
De huisbezoeken richten zich vooral
op buurten waarvan bekend is dat
veel woningen een laag energielabel hebben. De gemeente werkt
samen met woningcorporatie Tablis
Wonen, SliM Wonen, Het

Bonkelaarhuis en IDC Sliedrecht,
omdat de doelgroep vooral bij deze
organisaties bekend is. De huisbezoeken worden uitgevoerd door
energiecoaches van Klimaatroute.

Volgens onderzoek
kunnen naar schatting
341 huishoudens in
Sliedrecht de
energierekening niet
meer betalen
De actie is het startsein voor een meerjarige ondersteuning van bewoners die
extra belang hebben bij het verduurzamen van hun huis. Met de informatie
die de energiecoaches ophalen hoopt
de gemeente te weten te komen hoe

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze
huisbezoeken door de energiecoaches?
Neem dan contact op met de
Klimaatroute: www.klimaatroute.nl

om voldoende eten te vinden. De kans is
dan kleiner dat ze een weg over moeten
steken.
Maak je tuin egelvriendelijk
Je maakt je tuin egelvriendelijk door planten neer te zetten in plaats van tegels. Het
dier heeft een sterke voorkeur voor plekken met veel lage planten, zoals struiken.
Tuinen met wat begroeiing zijn dan ook een
goede plek om egels te spotten. Ze kunnen

bewoners verder geholpen kunnen
worden. De eerste huisbezoeken zijn
vanaf maandag 12 september uitgevoerd
en geven al aan dat de behoefte naar
energiebesparing bij veel bewoners leeft.

zwemmen, een kleine sloot is geen
barrière, maar in vijvers verdrinken ze
nog weleens vanwege de steile kanten.
Een langzaam oplopende plank of een
geleidelijke oever zorgt ervoor dat ze
eruit kunnen klimmen.
Staat er een schutting tussen jouw tuin
en die van de buren? Overweeg dan de
aanleg van een zogenaamde ‘egelsnelweg’ een gat onderin de schutting; een
gat van dertien bij dertien centimeter
is al groot genoeg. Het grote voordeel
van scharrelende egels in je tuin, is
dat ze (veel!) slakken eten. Slakken die
anders de planten in je tuin te lijf gaan.
En verder kun je het best zo min
mogelijk doen. Laat blaadjes lekker

liggen, daar komen insecten op af en daar zijn
egels naar op zoek. Zijn er egels in de buurt
of in je tuin? Zet wat katten- of hondenbrokken
neer, zorg voor sluip-door-kruip-door gaatjes
naar de buurtuinen, zet een egelhuisje neer en
de belangrijkste tip: laat ze verder lekker met
rust!

Egelhuisje maken
Op woensdag 5 oktober, de dag ná
Dierendag, vinden in het Burgemeester
Feitsmapark diverse activiteiten plaats.
Bij de kinderboerderij én NME-centrum
“De Hooizolder” kunnen kinderen vanaf
8 jaar een egelhuisje maken.
Wil je thuis dit egelhuisje maken? Haal
gratis bij NME-centrum “De Hooizolder”
de werkbeschrijving op!

