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Profiteer nog van de isolatie-actie!
Isoleren zonder rompslomp, dat kan! Eind november organiseerde de gemeente Uithoorn
met het Regionaal Energieloket bijeenkomsten over een groepsinkoopactie voor
woningisolatie.

Wethouder Hans Bouma:

‘Je kunt niet vroeg
genoeg beginnen’

Aanmelden tot en met 5 januari
Deelnemers profiteren van gunstige prijzen
en een kwalitatief goed aanbod voor
isolatiemaatregelen. Ook meedoen? Aanmelden
kan nog tot en met zondag 5 januari 2020,
dus wees op tijd! Door isoleren wordt uw huis
comfortabeler, u bent goed bezig voor het
klimaat en uw energierekening gaat omlaag.

Wilt u meedoen maar staat er nu water in de
kruipruimte van uw huis? Dat kunt u zich tóch
gewoon aanmelden. De woningopname wordt
dan gedaan wanneer het waterpeil zakt; dat
gebeurt in het voorjaar. Inschrijven kan op www.
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. U ontvangt
een uitnodiging om een woningopname in te
plannen. Daarna volgt een vrijblijvende offerte.

Voor verduurzaming van uw huis geldt
hetzelfde: bedenk wat u wilt doen en maak
er werk van. Het duurt nog een hele tijd
voordat de energietransitie een feit is, maar
u kunt met kleine stapjes voorsorteren
op dat moment. Stap voor stap kunt u uw
woning verduurzamen. Op de website van
het Regionaal Energieloket kunt u gratis
een huisscan invullen. Dan krijgt u inzicht
in wat er op u afkomt. En net zo belangrijk:
hoe u het kunt aanpakken.
Droomt u bijvoorbeeld van een nieuwe
keuken? Kies dan meteen voor een
inductiekookplaat. En als u de zolder
verbouwt, kunt u ook het dak isoleren. Zo
zijn er diverse logische momenten om uw
huis te verduurzamen en vallen de kosten
relatief mee.
Omdat veel mensen tegen kosten aanlopen, komen er steeds meer financieringsmogelijkheden. Denk aan ‘groene
leningen’ met gunstige voorwaarden.
Het Regionaal Energieloket wijst ook
op subsidiemogelijkheden. En de
gemeente Uithoorn helpt bijvoorbeeld
met groepsacties. Zoals eerder met
gemeenschappelijke inkoop van
zonnepanelen en dit najaar met isolatie.
Door samen op te trekken bereiken we
meer resultaat. Wees er wel op tijd bij, u
kunt zich nog inschrijven voor de isolatieactie tot 6 januari! En voor 2020 hebben we
nog weer aanvullende activiteiten in petto,
maar daarover later meer...
Ik wens u fijne feestdagen toe en veel
goede, duurzame voornemens!

Bij kerst hoort kerstverlichting, en dat kan
sfeervol én energiezuinig! Voor binnen en
buiten zijn er kerst-ledlampen te koop met een
warme uitstraling.
Nog meer besparingstips:
- Met een timer voorkomt u dat de lampjes
de hele nacht stroom gebruiken.
- Meer besparen op verlichting? Vervang
alle gloei- en halogeenlampen in huis door
ledlampen. Begin met lampen die vaak aan
zijn en veel licht geven. Daar is de meeste
winst te halen.
- Doe lampen uit als u een ruimte verlaat
(ook als dat kort is). Laat ook ledlampen en
buitenlampen niet onnodig aan.
En de boom zelf: die wordt na 1 januari gratis
opgehaald. De bomen worden gecomposteerd,
dus zo draagt u bij aan duurzaamheid. De
ophaaldagen komen op de website van de
gemeente te staan.

Het jaar loopt ten einde en na de
gezelligheid van kerst en de jaarwisseling
is het weer tijd voor goede voornemens.
Voor één van mijn doelen voor 2020
heb ik al concrete plannen: inwoners
van de gemeente op weg helpen met
duurzaamheid.
Een goed voornemen ebt al snel weg,
dus is het zaak om een plan te maken en
vol te houden. Zelf vind ik het bijvoorbeeld
leuk om bijzondere boeken en meubels
te scoren in de kringloopwinkel. Daar
moet ik dan wel tijd voor maken. Je kunt
drie keer naar de kringloop gaan en niets
van je gading vinden, maar een volgende
keer kun je zomaar tegen een juweeltje
aanlopen. De aanhouder wint!

Slim omgaan met
kerstverlichting

Bespaar simpel op uw verwarmingskosten
De cv-installatie is in de meeste huishoudens
niet precies genoeg ingesteld. Hierdoor kan het
in de éne ruimte te warm zijn en in een andere
ruimte juist te koud. De oplossing: ‘waterzijdig
inregelen’. Hierbij wordt de maximale
doorstroomopening van een radiator ingesteld,
zodat iedere radiator de juiste hoeveelheid
water krijgt. Dit kunt u door een installateur
laten doen, maar handige mensen kunnen
het ook zelf. Op regionaalenergieloket.nl/
waterzijdig-inregelen-cv staat een stappenplan.

De infraroodscans
zijn verloot!
Tot 1 december kon u zich aanmelden
voor de verloting van twee gratis
infraroodscans. Inmiddels zijn er twee
winnaars en wel in de Boerlagelaan en
Aan de Zoom. Van harte gefeliciteerd!
De scans worden deze winter uitgevoerd.
In totaal hebben 230 mensen
meegedaan aan de loting. Op basis van
de infraroodscan kan het Regionaal
Energieloket zien of er warmteverlies
plaatsvindt. Ook geeft het loket advies
over maatregelen.

Doe ook mee met nieuwjaarsvegen!
Begin het nieuwe jaar met een opgeruimde straat! Veel inwoners van
Uithoorn maken op 1 januari de straten schoon van vuurwerkafval.
Samen is het zo gepiept! Afval en vuurwerkresten kunnen in de
restcontainer worden gedaan. U kunt gratis vuurwerkafvalzakken
afhalen bij de vuurwerkverkooppunten of het scheidingsdepot.
Tip: maak eerst het vuurwerk vochtig voordat u het in een (vuilnis)
zak doet en weggooit.

Regionaal Energieloket geeft woningadviezen
voor verduurzaming
Om woningeigenaren op weg te helpen met
verduurzamen, heeft de gemeente Uithoorn
samen met het Regionaal Energieloket
gratis maatwerkadviezen gemaakt van de
meest voorkomende woningtypen in de
wijk Zijdelwaard. Later komen andere wijken
aan de beurt. De woningadviezen zijn op 12
december gepresenteerd. Deze adviezen zijn

opgesteld voor een aantal veel voorkomende
woningtypes in de wijk. De adviezen richten
zich op twee scenario’s.
1 Wat kunt u nu doen:
kleine energiebesparende maatregelen
die meteen kunnen worden toegepast
2 Voor de lange termijn een stappenplan
naar aardgasvrij wonen.

Deze adviezen zijn bruikbaar voor iedereen die
een soortgelijke woning bezit. Voor een aantal
van de veel voorkomende maatregelen worden
groepsacties georganiseerd, namelijk voor
muur- en vloerisolatie en voor zonnepanelen.
De woningadviezen en de groepsacties zijn
te vinden op www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn (bekijk de buurtactie Zijdelwaard)

