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Terugblik 2e informatieavond
Gasvrij Uithoorn
doen. In het Klimaatakkoord is afgesproken
Op donderdag 2 september vond de tweede
dat Nederland in 2050 van het aardgas af wil
informatieavond over GASVRIJ Uithoorn
zijn. Elke gemeente in Nederland levert aan het
plaats. Er is gesproken over wat bewoners
einde van dit jaar een transitievisie warmte op
zelf al kunnen doen (vooral isoleren, maar
waarin ze beschrijven hoe de gemeente dat wil
ook elektrisch koken en verwarmen met een
gaan realiseren. De input die door bewoners is
(hybride) warmtepomp) en hoe de gemeente
gegeven tijdens deze tweede informatieavond
haar regierol denkt in te vullen. De gemeente
wordt de komende periode nog verwerkt in de
wil veel ruimte bieden voor initiatieven en
definitieve versie van de transitievisie warmte.
kan hierbij verschillende rollen aannemen.
De planning is dat de transitievisie warmte
Dit kan de ene keer een ondersteunende en
door de gemeenteraad van Uithoorn wordt
faciliterende rol zijn, de andere keer een meer
besproken in de commissie vergadering Wonen
directieve rol waarin de gemeente zelf initiatief
Duurzaamheidsagenda
en Werken van 10 november. Op 25 november
neemt en met een plan voor een buurt of wijk
“De herfst doet zijn intrede. We maken
in Gemeente
Uithoorn januari 2020 - augustus
2021
zal de gemeenteraad de transitievisie
komt en haalbaarheid wil onderzoeken. Ook
ons weer op voor koudere dagen. Dat
behandelen in de raadsvergadering.
werd nog een keer uitgelegd waarom we dit
betekent dat we weer meer energie
verbruiken. De kachel gaat omhoog. Wilt u
GELIJK AAN ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN MEER DAN
energie besparen, maar vindt u het lastig
DOOR DEZE ACTIES
ermee te beginnen? Wij werken samen
met het Regionaal Energieloket. Dit loket
MINDER CO2 UITSTOOT PER JAAR*
HUISHOUDENS PER JAAR
biedt een gratis online HuisScan aan om
(BRON: CLIMATE NEUTRAL GROUP)
er achter te komen welke maatregel voor
Gemeente
Uithoorn januari 2020 - augustusjanuari
2021 2020 - augustus 2021
uw woning en situatie het meest geschikt
in in
Gemeente
Uithoorn
is. Of u kunt kiezen om een energiecoach
bij u thuis uit te nodigen. Samen
GELIJK AAN ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN MEER DAN
wordt dan de HuisScan gedaan, krijgt
DOOR DEZE ACTIES
u beter inzicht in uw energierekening
en weet u na zo’n gesprek welke
MINDER CO2 UITSTOOT PER JAAR*
HUISHOUDENS PER JAAR
subsidiemogelijkheden er zijn. En ze
(BRON: CLIMATE NEUTRAL GROUP)
hebben ook hele eenvoudige energietips
die ze graag met u delen. Onze
6.053 bezoekers op
digitaal energieloket
energiecoaches zijn allemaal vrijwillige
1.480 deelnemers
deskundigen en zoeken nog inwoners
aan energiebespaaracties
die het leuk vinden om dit ook te doen.
359 online huisscans
Interesse in één van deze onderwerpen?
ingevuld
6.053 bezoekers op digitaal energieloket
Op www.regionaalenergieloket.nl/
350 deelnemers
zonnepanelenactie
1.480 deelnemers aan energiebespaaracties
uithoorn kunt u alles rustig nalezen. In
770 cadeaubonnen
onze duurzaamheidsagenda staan alle
kleine energiebespa770 cadeaubonnen kleine energie359 online huisscans ingevuld
rende maatregelen
besparende maatregelen verzilverd
acties van het najaar op een rij.”
verzilverd
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van
energiebespaaracties

NATIONALE RECYCLEWEEK
Op 14 oktober is het e-waste day!
Lever uw elektronische afval in en
gooi het niet weg. De hele week, van
11 tot en met 17 oktober, rondom
deze dag is in Nederland uitgeroepen
tot Nationale Recycleweek. Lever in
deze week op het scheidingsdepot
drie (defecte) spaarlampen in ruil voor
een gratis kindervoorleesboek. Op =
op. Het scheidingsdepot is maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag van
09.00-12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur
open (www.uithoorn.nl/contact).

Resultaten 270
van
419 TON
Resultaten
van energiebespaaracties
energiebespaaracties

270

419 TON

350 deelnemers zonnepanelenactie

207 deelnemers
isolatieactie

207 deelnemers isolatieactie

* Inschatting gebaseerd op de gemiddelde CO2-besparing van de maatregelen

Apart inzamelen
verplicht
Gemeenten zijn sinds 1 juli 2020 wettelijk
verplicht om GFT, papier, metaal, kunststof,
glas en elektronische apparatuur gescheiden
in te zamelen. Vanaf oktober start de
gemeente Uithoorn met het inzamelen van
GFT. Het huishoudelijk voedselafval wat wordt
gescheiden bij het GFT (Groente- Fruit- en
Tuinafval), komt op de juiste plek. Het wordt
compost voor landbouw en plantsoenen.
Kijk voor meer informatie in de afvalkrant, die u
recent heeft ontvangen, en op
www.uithoorn.nl/afval.

Na onze oproep op facebook hoe verspillingsvrij bent
u, ontvingen wij een leuke reactie. Deze inwoner is onze
verspillingsvrije held.

ISOLATIEACTIE
U kunt weer gebruik maken van ons
jaarlijkse isolatieactie van het Regionaal
Energieloket. Met deze actie willen
wij u helpen met energiebesparing en
duurzaam wonen. Door mee te doen
aan de isolatieactie krijgt u gunstige
prijzen en een kwalitatief goed aanbod
voor isolatiemaatregelen zoals vloerof spouwmuurisolatie mogelijkheden?
Binnenkort kunt u zich opgeven
voor onze digitale informatieavond
op 2 november van 19.30-21.00 uur
via www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. U kunt de informatieavond
volgen via uw computer, tablet of
telefoon.

* Inschatting gebaseerd
op de gemiddelde
CO2-besparing van de
maatregelen

www.regionaalenergieloket.nl
6.053 bezoekers op digitaal energieloket

INFORMATIEAVOND
VOOR HUURDERS
Op 16 november is er ’s avonds een
online informatiebijeenkomst voor
huurders. Op deze avond wordt u
als huurder geïnformeerd hoe u een
huurhuis kunt verduurzamen en wat
ook nog prettig voor uw portemonnee
is. Meer informatie over deze avond
volgt nog.

1.480 deelnemers aan energiebespaaracties
359 online huisscans ingevuld

770 cadeaubonnen kleine energiebesparende maatregelen verzilverd

350 deelnemers zonnepanelenactie

207 deelnemers isolatieactie

* Inschatting gebaseerd op de gemiddelde CO2-besparing van de maatregelen

Wordt u onze nieuwe

www.regionaalenergieloket.nl

ENERGIECOACH?

Hoeveel voedsel
verspillen we?
Zo’n kleine tien procent van ons eten
verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de
afvalbak, dat is ruim 34 kilo voedsel
per persoon per jaar. Alle huishoudens
samen verspillen daarmee in Nederland
590 miljoen kilo goed voedsel. Dat zijn
duizenden vuilniswagens vol! Daarnaast
gieten we ook nog eens 45 liter drinken
door de gootsteen. Zonde voor het milieu
en je portemonnee! De oorzaken van
de verspilling zijn erg verschillend: te
veel ingekocht, te lang bewaard, te veel
gekookt of gewoon niet lekker.

De gemeentes Uithoorn is op zoek naar inwoners
die het leuk vinden om andere inwoners te
helpen met energie besparen. U kijkt samen
naar hoe de bewoner zelf makkelijk energie kan
besparen door dingen nét een beetje anders te
doen en kleine energiebesparende maatregelen
toe te passen.
Heeft u interesse?
U hoeft nog niets te weten over energie en
energie besparen. U krijgt eerst een gratis
opleiding van drie dagen zodat u met
voldoende kennis op pad gaat. De training
wordt gegeven op de woensdagen 27 oktober,
3 en 10 november van 10.00 tot 14.30 uur. We
verwachten wel van u dat u daarna daadwerkelijk
bespaargesprekken gaat voeren. Direct
aanmelden of meer informatie? Neem contact op
met trainer Imke Tegels via tegels@sme.nl of kijk
op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn.

Handige adressen voor meer
informatie over duurzame energie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.uithoorn.nl/gasvrij
https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn
www.energieregionhz.nl
www.iedereendoetwat.nl
www.klimaatakkoord.nl
https://regionaalenergieloket.nl
https://regionale-energiestrategie.nl
www.uithoorndenktmee.nl
https://duurzamehuizenroute.nl

Heeft u nog meer vragen of ideeën,
ga naar www.uithoorndenktmee.nl
Uithoorn doet duurzaam.

