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Hergebruik materialen De Scheg
in nieuwe accommodatie
Sporthal De Scheg in Uithoorn wordt over een tijdje gesloopt. Maar…niet alle stenen,
stalen balken en hout worden zomaar weggegooid. Het is de bedoeling dat bij de bouw
van de nieuwe multifunctionele accommodatie rekening wordt gehouden met circulair
materiaalgebruik.

Wethouder Bouma:

Uithoorn maakt werk
van hergebruik
Binnen de muren van het gemeentehuis
hebben we bij de start van het nieuwe jaar
weer flink opgeruimd. Stápels papier zijn
er door de versnipperaar gegaan. Dat kan
allemaal als grondstof dienen voor nieuw
papier en karton. We werken intussen
zoveel mogelijk papierloos.

“We hebben maar één aarde en daarom
moeten we zuinig zijn op de materialen die we
gebruiken, ook voor bijvoorbeeld gebouwen.
Het is zonde om grondstoffen zomaar weg
te gooien”, zegt de projectleider namens de
gemeente Uithoorn. Alle bouwmaterialen van
de oude Scheg zijn daarom heel precies in kaart
gebracht en opgenomen in een zogenaamd
‘materialenpaspoort’.

extra ‘punten’ verdienen bij de beoordeling. De
gemeente verwacht dat er aardig wat materialen
uit de Scheg hergebruikt kunnen worden in
het nieuwe gebouw. Die worden uiteraard
aangevuld met nieuw materiaal.

Nieuw gebouw wordt mooi,
functioneel én duurzaam
Het nieuwe gebouw bestaat uit een
sportaccommodatie, kinderdagverblijf,
Nog voor de zomer moet het winnende ontwerp buurthuis en een gezellige ‘buurtkamer’. De
bekend zijn. De inschrijvers van de aanbesteding toekomstige gebruikers hebben een belangrijke
stem in het ontwerp.
die materialen willen hergebruiken kunnen
Wethouder Bouma ontvangt de oorkonde bij het materialenpaspoort van De Scheg.

We gaan ook flink aan de slag met sporthal
De Scheg. Die wordt dit jaar afgebroken
om plaats te maken voor een nieuwe
accommodatie. Veel materialen zijn nog
bruikbaar, en waar mogelijk worden ze
hergebruikt voor de bouw van een nieuwe,
circulaire en functionele accommodatie
waar de gebruikers trots op kunnen zijn.

Gemeente Uithoorn
ruimt op
De gemeente Uithoorn heeft veel aandacht
voor duurzaamheid en circulaire economie
(kringloopeconomie), ook in het gemeentehuis
zelf. Er wordt zoveel mogelijk papierloos
gewerkt. Hierdoor zijn minder archiefkasten
nodig. Ook daar gaan we duurzaam mee om.
De overbodige kasten krijgen een nieuwe
functie en worden omgebouwd tot kluisjes
voor laptops. Vaste werkplekken met een PC
zijn er niet veel meer in het gemeentehuis.

Deel uw duurzame
acties!

Wilt u uw duurzame activiteit op deze
pagina delen met de gemeente en met
andere inwoners of organisaties? Trots
op uw duurzame bedrijf of buurt? Wilt
u anderen inspireren of dingen samen
aanpakken? Wij horen het graag! Mail
naar duurzaamheid@uithoorn.nl

Praat mee over
duurzame energie
De energie die in Nederland nodig is, wordt
in de toekomst duurzaam opgewekt. Om te
bepalen hoe en waar dat kan, stellen regio’s
een Regionale Energie Strategie (RES) op. De
gemeente Uithoorn maakt deel uit van de regio
Noord-Holland Zuid, deelregio Amstelland.
Samen denken we na over mogelijkheden voor
grootschalige opwek van elektriciteit met wind
en zon in onze regio.
Graag betrekken we daar bewoners en
organisaties bij. Ook u kunt uw input geven.
Dat kan op 6 februari van 19.30-22.00 uur in het
gemeentehuis van Uithoorn.
De opbrengst van de avond wordt gebruikt als
input voor het opstellen van de concept-RES
voor onze regio. Die moet via een zorgvuldig
proces leiden tot een eerste Regionale Energie
Strategie, de RES 1.0, in het voorjaar van 2021.
Meer informatie
www.uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam
en www.energieregionhz.nl
Aanmelden kan via een mail naar
duurzaamheid@uithoorn.nl, onder vermelding
van ‘Aanmelding RES Uithoorn’.

Uithoorn op stoom met isolatieacties
Steeds meer inwoners kiezen voor een
energiezuinige woning. De gemeente
Uithoorn helpt bewoners daarmee, door
middel van een isolatie-actie die is uitgevoerd
in samenwerking met het Regionaal
Energieloket en met een financiële bijdrage
van de provincie Noord-Holland. Op de
informatieavond over deze groepsinkoopactie
eind vorig jaar kwamen zo’n 95 mensen af.
Ook in 2020 organiseert de gemeente weer
verduurzamingsacties, onder andere voor
zonnepanelen. Meer informatie hierover volgt
binnenkort.
Buurt voor buurt
Naast de gemeentebrede acties zijn er
ook duurzame buurtacties. Zijdelwaard
was al in december aan de beurt en dit
jaar volgen nog twee wijken. Bewoners
krijgen dan maatwerkadviezen voor de
meest voorkomende woningtypen per

wijk. Deze adviezen zijn bruikbaar voor
iedereen die een soortgelijke woning bezit
en zijn woning wil verduurzamen. Daarbij
worden buurtgebonden groepsinkoopacties
aangeboden voor o.a. woningisolatie. Tot
nu toe zijn er via de diverse acties in totaal
zo’n 300 offerte-aanvragen gedaan voor
woningisolatie en zo’n 50 voor zonnepanelen.
Word duurzame meedenker!
Na de geslaagde buurtactie in Zijdelwaard
maakt de gemeente een plan van aanpak
voor volgende wijken. Wilt u hierover
en over komende duurzame acties in
de gemeente meedenken? Graag! Meld
u aan via duurzaamheid@uitnoorn.nl
o.v.v. ‘duurzame meedenker’. Het is de
bedoeling om u op regelmatige basis te
betrekken.

