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Stapsgewijs uw huis verduurzamen
met de duurzame buurtactie
De gemeente Uithoorn start samen met het Regionaal Energieloket met duurzame
buurtacties. Doel is om u als woningeigenaren te laten zien wat u kunt doen om uw woning
te verduurzamen. De acties vinden plaats per buurt of wijk.

Wethouder Bouma:
“Veel nieuwe
duurzaamheidsacties
van start!”
Na de vaststelling van de
Duurzaamheidsagenda door de
gemeenteraad steekt de gemeente
Uithoorn de handen uit de mouwen met
een flink aantal duurzaamheidacties.
Een greep: we verloten infraroodscans en
we hebben vorige week twee succesvolle
informatieavonden gehouden over de
isolatieactie. Was u er niet bij? Op de
website van het Regionaal Energieloket
kunt u alles over deze inkoopactie te
weten komen.
En daar blijft het niet bij: de gemeente
gaat grote stappen zetten met de
duurzame buurtaanpak. We starten
met een informatieavond voor de
woningeigenaren in Zijdelwaard.
Daarvoor ontvangen zij een uitnodiging.
Maar laten we ook de duurzaamheid
in het dagelijks leven niet vergeten.
De nieuwe bureaustoelen voor het
gemeentehuis zijn bijvoorbeeld
100 procent recyclebaar, en de oude
worden eveneens gerecycled.
Ook u kunt in het dagelijks leven verschil
maken. Bijvoorbeeld door elke dag uw
afval te scheiden. Denkt u dat het niet
werkt? Lees vooral verder! Deze fabel
helpen we graag de wereld uit.

Per wijk wordt een aantal voorbeeldwoningen
gekozen, die representatief zijn voor
bepaalde woningtypen in de buurt. Hiervoor
worden adviesrapporten opgesteld met
een stappenplan naar een duurzame,
energiezuinige, comfortabele en mogelijk in
de toekomst aardgasvrije woning. Ook staat
in het advies hoeveel u kunt besparen op uw
energiekosten.

maakt dit najaar stappenplannen voor een
aantal voorbeeldwoningen die representatief
zijn voor deze wijk. Woningeigenaren in
Zijdelwaard ontvangen één dezer dagen de
uitnodiging voor een informatiebijeenkomst
in de brievenbus. Tijdens die bijeenkomst op
12 december worden de adviezen uitgebreid
toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in de
Hoeksteen en start om 19.30 uur. De avond
is gericht op de woningeigenaren in de wijk
Zijdelwaard, maar andere belangstellenden zijn
welkom.
Ook ondersteuning bij uitvoering
De gemeente Uithoorn en het Regionaal
Energieloket ondersteunen woningeigenaren
ook bij de uitvoering van de verschillende
stappen. Zo is eerder deze maand de isolatieactie gestart voor alle woningeigenaren in
Uithoorn, waarbij het Regionaal Energieloket
het uitzoekwerk uit handen neemt en zorgt
voor een scherp geprijsde inkoop.

Zo krijgt een hele wijk aan de hand van een
aantal voorbeeldwoningen een stappenplan
dat goed bij hun woningtype past. Omdat
woningen per wijk veel op elkaar lijken, kunnen
de adviesrapporten voor veel woningen in een
wijk van toepassing zijn. Met dat doel zijn de
adviezen dan ook opgesteld. Het Regionaal
Energieloket licht de stappenplannen toe
tijdens een informatieavond. Zo weten
woningeigenaren welke maatregelen ze
kunnen nemen, en wat de beste volgorde is.
Buurtactie Zijdelwaard
De eerste buurtactie vindt plaats in
Zijdelwaard. Het Regionaal Energieloket

Gemeente Uithoorn zoekt
duurzame meedenkers!
Na de buurtactie in Zijdelwaard willen we
met de volgende wijken aan de slag. We
maken een plan van aanpak. Wilt u hierover
meedenken of over andere duurzame
onderwerpen? Graag! Laat ons dat dan
weten via info@regionaalenergieloket.nl
of 088-525.4110

Isolatie-actie in Uithoorn
en De Kwakel
In de vorige editie van deze duurzaamheidspagina heeft u het misschien al gelezen:
de gemeente Uithoorn en het Regionaal
Energieloket zijn samen een isolatie-actie
gestart. We helpen woningeigenaren met het
verduurzamen van hun woning. Door deel te
nemen aan de groepsaankoop krijgt u een
aantrekkelijk aanbod en wordt er veel voor u
geregeld. Afgelopen weken werden twee goed
bezochte informatieavonden gehouden.
De voordelen van de isolatieactie op een rij:
• Energiebesparing
• Wooncomfort
• Scherpe prijs
• Persoonlijke oﬀerte
• Betrouwbare vakspecialist
Heeft u de bijeenkomsten gemist of wilt u
alles nog eens nalezen? Op de website van het
Regionaal Energieloket vindt u alle informatie
en er is ook een uitgebreid informatiepakket
voor uw beschikbaar.
Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn.
Dit is ook de plek waar u zich kunt aanmelden
voor een vrijblijvende offerte.

Verloting
infraroodscan
Het Regionaal Energieloket van de
gemeente Uithoorn verloot 2 gratis
infraroodscans! Hiermee kunt u nagaan of
uw huis warmtelekken heeft. Geef u nog
snel op, het kan tot en met 1 december op
www.regionaalenergieloket.nl. Wie weet
wint u wel één van de scans.

Afval scheiden levert geld en grondstoffen op
De zin van
afvalscheiding
(...en de onzin die u wel eens hoort)

‘‘...afvalscheiding
is geldverspilling...’’

De tijd dat gemeenten hun afval op
vuilnisbelten stortten of alles maar in de
verbrandingsovens gooiden, ligt ver achter
ons. Door ons afval goed te scheiden en
alle bruikbare materialen te recyclen gaan
we verantwoordelijk om met schaarse
grondstoffen, en dat is beter voor het milieu.
Afval = grondstof.

Een goed grondstoffeninzamelbeleid is ook
goed voor onze portemonnee. Materialen als
papier, textiel, glas en metaal hebben waarde.
Ook oud plastic kan worden hergebruikt.
En van tuinafval (snoeiafval, gras en bladeren)
wordt compost gemaakt en het levert biogas
en warmte op.
Door goed te scheiden (alles in de juiste
container) wordt de kwaliteit van de
ingezamelde materialen zo hoog mogelijk.
De ene afvalstroom levert meer op dan de

Hoe zit het écht?

andere, maar in gemeenten waar bewoners
hun afval goed scheiden, betalen we met z’n
allen minder afvalstoffenheffing.

Langer plezier van uw spullen
• Kent u het Repair Café al? In Uithoorn
kunt u enkele keren per maand met uw
kapotte spullen terecht bij de enthousiaste
vrijwilligers van het Repair Café. Kapotte
kleding, speelgoed en elektrische
apparaten kunt u samen met deskundigen
repareren. Er is soms ook iemand aanwezig
die uw haperende computer of laptop
weer op gang kan helpen.
https://sites.google.com/site/repairuithoorn/
• Bent u aan het opruimen en mag er wel
iets weg? Maak er een ander blij mee,
bijvoorbeeld door spullen naar
de kringloopwinkel te brengen
(http://www.ceres-kringloop.nl).
Binnen het gemeentehuis van Uithoorn

is er een ‘ruiltafel’, waar medewerkers oude,
maar nog goede spullen kunnen neerleggen
voor collega’s. Misschien ook een idee voor
uw bedrijf?

