Uithoorn doet duurzaam
Groene voornemens
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Energiebesparende tips die geen
of weinig geld kosten
Energie besparen is een win-win situatie. U
heeft namelijk minder energiekosten, maar
stoot ook minder emissie zoals CO2 uit.
Daarmee bespaart u dus kosten en het milieu.
Er zijn vele makkelijke en effectieve dingen die
u kunt doen om energie te besparen. Hierbij
een lijstje met tips.

Interview Wethouder
Hans Bouma
“We hebben al veel gedaan op het gebied
van duurzaamheid, maar we moeten
nog meer doen. In 2030 willen we al een
heel eind op weg zijn om in 2050 de
energievoorziening zo goed als duurzaam
te hebben en CO2-neutraal te zijn. We
gebruiken in Nederland veel energie,
onder andere voor het verwarmen
van onze huizen, voor vervoer en onze
industrie. Deze energie wordt grotendeels
opgewekt door de verbranding van
fossiele brandstoffen, zoals kolen en
aardgas. Daar komen veel CO2 en andere
broeikasgassen bij vrij, waardoor de aarde
opwarmt. In november 2021 is een eerste
belangrijke stap gezet. Toen is door de
gemeenteraad de Transitievisie Warmte
vastgesteld. In de visie staat beschreven
hoe we in de toekomst van het aardgas af
kunnen in de gemeente Uithoorn. Daarin
staat beschreven wat we samen moeten
doen. Wat de gemeente doet en wat u
als inwoner kan doen. Allereerst voor de
periode tot 2030. In de visie kunt u lezen
wat technisch kan en wat dit betekent
voor u als inwoners. Bent u nieuwsgierig?
Op www.uithoorn.nl/gasvrij kunt u de
visie lezen.
Naast het opstellen van deze visie staan
we ook aan het begin van een nieuw jaar.
En bij een nieuw jaar horen (groene en
duurzame) voornemens! Heeft u geen
voornemens of vindt u het lastig om
het om te zetten in acties, dan hebben
wij een aantal suggesties voor u. Nodig
bijvoorbeeld een energiecoach uit.
Samen met de energiecoach wordt
gekeken of er bespaard kan worden op
uw energierekening door uw huis te
bekijken, welke elektrische apparaten
en cv ketel u heeft, hoe goed uw huis is
geïsoleerd en wat u daar aan kan doen.
Om u een beetje op weg te helpen,
hebben wij in deze editie alvast wat tips
op een rij gezet. Bekijk ook eens onze
duurzaamheidsagenda en bezoek vooral
(online) onze buurtacties, daar steekt u
altijd wat van op.”

Voorkom sluipverbruik
Trek de stekker uit het stopcontact, als u het
apparaat niet gebruikt. Of zet het apparaat echt
uit, dus niet op stand-by. Een andere makkelijke
manier een stekkerdoos met een schakelaar.
Daarmee schakelt u in één keer de stroom uit
van meerdere apparaten. En doe het licht uit als
u de kamer verlaat.

Energieleverancier
Let op de tarieven van de energieleverancier.
Dit beïnvloedt niet het verbruik van uw energie,
maar wel wat u maandelijks betaalt. Daarnaast
heeft u met uw keus van energieleverancier
invloed op het soort elektriciteit dat u ontvangt.
Niet alle aanbieders van energie leveren
duurzaam opgewekte stroom. Wanneer u kiest
voor een groene energieleverancier, wordt de
vraag naar kolen- en kerncentrales minder.

Informatiebijeenkomst
VvE 1 februari
Bent u lid van een VvE, en heeft u zich nog niet
aangemeld voor het webinar op 1 februari? Doe
dat dan alsnog via vve.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. Speciaal voor VvE’s is er onlangs een apart
energieloket opgezet waar u met vragen terecht kunt
en handige tips kunt vinden. Het verduurzamen van
een VvE kan namelijk een complexe opgave zijn.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA
1 februari Ondersteunende webinar
Vereniging voor Eigenaren
Vervang lampen voor LED verlichting
Zelfs als de gloeilamp of halogeenlamp nog
goed werkt, is het slim om deze te vervangen.
De aanschafprijs van een LED lamp is hoger,
maar toch is deze makkelijk terugverdient.
Een LED lamp is namelijk 85% zuiniger dan
een gloeilamp en 75% zuiniger dan een
halogeenlamp. Daar komt nog eens bij dat
een LED lamp veel langer mee gaat, tot wel 9x
langer dan een gloeilamp.

8 februari Informatieavond buurtactie
Legmeer
5 april

Informatieavond buurtactie
Thamerdal en Centrum

10 mei

Ondersteunende webinar
Vereniging voor Eigenaren

24 mei

Collectieve actie
zonnepanelen

14 juni

Ondersteunende webinar
voor huurders

Nieuwe
energiecoaches
Gebruik energiezuinige apparaten
Als een huishoudelijk apparaat aan vervanging
toe is, koop dan een energiezuinige variant.
Zuinige apparaten zijn duurder dan de minder
zuinige varianten, maar het verschil verdien je
terug in stroomverbruik. U kunt ook energie
besparen door op het gebruik te letten. Droog
uw kleding in de zomer op een kledingrek in
plaats van in de droger.
Op https://regionaalenergieloket.nl/
uithoorn/energiebesparen kunt u een
e-book downloaden met wel 50 bespaartips.
Vaak zijn deze tips eenvoudig toe te passen
en zorgen voor een besparing op uw
energierekening.

Het is gelukt! Onze huidige energiecoaches
krijgen versterking van maar liefst 5 nieuwe
leuke enthousiaste vrijwilligers. Samen met
deelnemers van de gemeente Ouder-Amstel
start op 26 januari de training. Eind februari
zullen zij dan klaarstaan om het gesprek aan
te gaan met inwoners die een afspraak willen
maken. Tegen die tijd zullen wij ze ook aan
u voorstellen. Uiteraard kunt u nu ook een
afspraak maken. Plan uw afspraak in op www.
bespaarafspraak.nl/uithoorn. Onze huidige
energiecoaches staan voor u klaar, online of
tijdens een telefoongesprek.

Buurtactie
De Legmeer
8 februari
Op 8 februari is er voor woningeigenaren
van De Legmeer een buurtactie. Tijdens de
online informatiebijeenkomst vertelt het
Regionaal energieloket over de adviezen
gebaseerd op voorbeeldwoningen in de
buurt en subsidies en krijgt u handige tips
om met weinig geld energie te besparen.
Ook kunt u vragen stellen in de chat aan een
professionele energieadviseur. Na afloop
ontvangt u de adviesrapporten. Aanmelden
voor de informatieavond? Ga naar www.
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. Via de
groene button lokale acties, kunt u naar
de actie Buurtactie Energiezuinig Wonen
Legmeer.

Cadeaubon
voor huurders
Eigen Haard, gemeente Uithoorn en het
energieloket Uithoorn hebben huurders een
gratis cadeaubon voor energiebesparende
producten gegeven. Dit was een groot
succes. Met deze cadeaubon kunnen
huurders bijvoorbeeld LED lampen,
radiatorfolie, tochtstrippen en andere
energiebesparende producten
verzilveren.

