Uithoorn doet duurzaam
Gem

Wethouder Hans Bouma:

Zomervakantie

“Het geeft mij een goed gevoel dat
steeds meer inwoners kiezen voor
duurzame energie. De aanvragen voor
de Duurzaamheidslening voor het
aanschaffen van zonnepanelen lopen
goed. Gelukkig zijn er steeds meer
‘hulplijnen’ voor tips en advies over
verduurzamen. Weet u niet waar te
beginnen? Bezoek vooral als startpunt de
website van www.regionaalenergieloket.
nl en www.uithoorn.nl/duurzaamheid.
Na de zomer zijn er ook energiecoaches
die kunnen helpen met tips. Maar eerst
zomervakantie! Thuis vakantie houden
met de toch wel warmer wordende
zomers is zo gek nog niet. We hebben
daarom leuke duurzame tips voor de
thuisvakantievierders. Ik wens iedereen
een spetterende zomer met veel zon(neenergie) en water(besparend) plezier.”

kunnen worden. Er staan ook genoeg leuke
tips en weetjes op het internet. Bijvoorbeeld
hoe een bijen-, vlinder- of vogelvriendelijke
tuin kan bijdragen aan het voortbestaan van
deze diersoorten. En hoe u zelf vogelhuisjes
of insektenhotels kunt maken. Een tuin
veranderen kost geld. Gras met wat leuke
plantjes is niet zo duur en het ziet er meteen
al minder grijs uit. Tuinafval kunt u brengen
naar het tuingroen- of scheidingsdepot. Met
de tegels kunt u misschien iemand blij maken.

Na 2050 koken en verwarmen we ons huis
anders dan we nu gewend zijn. De overheid
wil dat we daarvoor geen aardgas meer
gebruiken. Stedin doet al jaren onderzoek om
het bestaande gasnet in de toekomst voor
duurzaam gas en waterstof te gebruiken.
Daarmee krijgt het gasnet op sommige plekken
in Nederland een tweede leven. Voor Stedin
is het belangrijk om kennis en ervaring op te
doen met hoeveel tijd het ombouwen van een
bestaand gasnet op waterstof in een woning
kost. Om geen overlast voor bewoners te
veroorzaken maar wel ervaring op te doen, wil
Stedin deze werkzaamheden in leegstaande
woningen uitvoeren. In samenwerking met de
gemeente Uithoorn stelt Woningcorporatie
Eigen Haard hiervoor de woningen die gesloopt
gaan worden aan de Prinses Christinalaan 68
t/m 82a ter beschikking. De werkzaamheden van
Stedin starten als de laatste bewoners van deze
woningen verhuisd zijn en voordat de woningen
gesloopt worden. Kijk op www.uithoorn.nl onder
nieuws voor meer informatie.

Thuis vakantie vieren
Ga je dit jaar niet erop uit, maar blijf je thuis?
Maak je tuin of balkon ‘vakantieklaar’. Maak
met materialen zoals hout, pvc buizen en
klimplanten een natuurlijke parasol of pergola,
dat is veel koeler en staat gezelliger. Een
hangmat, leuk tuinservies, verlichting op zonneenergie voor de zwoele avonden en de vakantie
kan beginnen. Een fijne zomervakantie!

Regionale Energie
Strategie (RES)

PS. Doe vooral mee met de wedstrijd
vakantieverhalen. Schrijf een verhaal over een
bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of
De Kwakel. Kinderen onder de 8 jaar kunnen
een tekening maken. Gezellig samen in de tuin
of op het balkon lekker schrijven en tekenen.
Kijk op www.uithoorndenktmee.nl voor meer
informatie.

De gemeente Uithoorn wil ook graag een
bijdrage leveren aan de CO2 reductie van het
landelijke Klimaatakkoord door te zoeken naar
ruimte om grootschalig duurzame energie op
te wekken. Wel heeft de gemeente Uithoorn
te maken met beperkte ruimte voornamelijk
vanwege de nabijheid van Schiphol. Daarom
kijken we vooral naar grote (bedrijfs)daken.
Twee zoekgebieden zijn er gevonden om
verder te onderzoeken wat geschikt is en wij
voor ogen hebben met duurzame opwek.
Gemeente Uithoorn hecht waarde aan het
veenweidegebied, dus dit gebied behoort
vooralsnog niet tot de zoekgebieden. Stap voor
stap gaan we over van fossiele brandstoffen
naar duurzame energie.
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De gemeente Uithoorn heeft in
samenwerking met het Regionaal
Energieloket een leuke actie om geld te
besparen. Dankzij een subsidie van het
Rijk kunnen zij aan woningeigenaren een
kadobon van €44,- euro aanbieden. Met
deze kadobon kunt u online producten
bestellen die u helpen bij het besparen
van energie. U kunt kiezen uit onder
andere een waterbesparende douchkop,
ledlampen en radiatorfolie.
Hoe ontvangt u zo’n kadobon?
Als inwoner van de gemeente Uithoorn
en woningeigenaar kunt u via www.
regionaalenergieloket.nl de kadobon
opvragen. Na het invullen van uw
gegevens, ontvangt u per e-mail uw
persoonlijke kadobon met een unieke
code. Deze code is een maand geldig. U
kunt de code verzilveren op webshop.
regionaalenergieloket.nl. Vraag de
kadobon snel aan, want op=op. Per adres
kan maximaal 1 bon worden gebruikt.
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Tegels eruit, en wat er dan in?
Hoe maakt u een tuin groener
Met de steeds warmer wordende zomers maar
ook meer heftige regenbuien, kan het water
in een tuin met veel tegels nergens heen.
Vervangt u die door kiezels en/of schelpen,
dan kan het water beter weglopen. Maak
bijvoorbeeld grindpaden langs de borders
of strooi de steentjes rondom stammen en
stelen. Eronder blijft de aarde koel en vochtig
zodat planten minder snel uitdrogen. Er zijn
al verscheidene tuincentra die adviseren hoe
tuinen groener en klimaatbestendig ingericht
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Heeft u de oproep over ‘energiecoach worden’
gemist in de vorige duurzaamheidseditie (27
mei) en lijkt het u leuk om inwoners te helpen
met tips over energie, dan kunt u zich nog
opgeven. De gratis opleiding start namelijk
half september. Na de opleiding kunt u als
deskundige vrijwilliger aan de slag. Samen aan
de keukentafel met de woningeigenaar alles
onderzoeken en bekijken. Of online, via e-mail
of telefoon als dat door de coronamaatregelen
nog nodig is. Kijk voor meer informatie op
www.regionaalenergieloket.nl.

