Dé nieuwsbrief over duurzaamheid in en om HendrikIdo-Ambacht!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Duurzaam Ambacht #4 - oktober 2020

Op naar aardgasvrij
Deze keer ontvangt u een korte nieuwsbrief. De vorige keer
kondigde ik aan dat we een enquête gaan houden over aardgasvrij
wonen. Die enquête kunt u nu invullen. Het zijn 12 vragen,
uiteenlopend van het bouwjaar van uw woning tot 'waar maakt u
zich het meest zorgen over bij de overstap naar aardgasvrij
wonen?' Ook kunt u uw ideeën delen en reageren op ideeën van
andere inwoners van Ambacht en de overige Drechtsteden. Ik
nodig u uit om mee te doen, want ik wil heel graag weten wat u
belangrijk vindt bij de grote overstap naar aardgasvrij wonen. Uw
mening is belangrijk!
We zien dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Overstappen op duurzame energie
en stoppen met het gebruik van aardgas is een noodzakelijke stap. We hebben het er thuis
regelmatig over, en dat leidt soms tot een flinke discussie. Herkent u dat? Wij wonen in een
huis dat is gebouwd in 2009. Het is tijdens de bouw al goed geïsoleerd, maar toch zijn er nog
maatregelen mogelijk om te besparen op ons energieverbruik. Dat vind ik belangrijk en ik zie
eerlijk gezegd best wel een beetje op tegen kosten en het geregel, maar het doel is het
belangrijkste: een duurzame toekomst voor onze kinderen. Daar doen wij het voor!
Veel leesplezier.
Ralph Lafleur
wethouder Duurzaamheid

Enquête aardgasvrij wonen
Enquête aardgasvrij wonen
De overstap naar duurzame energie gaat alle
Ambachters aan. Wat vindt u belangrijk bij de
overstap naar aardgasvrij wonen?
Vul vóór 8 november de enquête in op
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia.
U kunt op daar ook uw ideeën delen en
reageren op ideeën van andere Ambachters.

De Regionale Energiestrategie

Duurzame energie
Nederland gaat meer duurzame energie opwekken en stopt met het gebruik van aardgas in
woningen en andere gebouwen. Het doel is in 2050 energieneutraal te zijn. Dat staat in het
Klimaatakkoord. Dit betekent dat we de CO2-uitstoot sterk moeten verminderen, een grote en
ingewikkelde opgave! Wij doen dit stap voor stap en zorgvuldig, samen met de regio. Tot
medio 2021 werken we aan twee belangrijke onderwerpen, waarover we graag met u in
gesprek gaan.
Van concept-RES naar RES 1.0
Welke duurzame energiebronnen kunnen we benutten? Hoeveel duurzame energie wekken we
in 2030 op? Dat staat in de concept-Regionale Energiestrategie (RES). Die kunt u lezen op
www.drechtstedenenergie.nl/res. We werken samen met de andere gemeenten in de
Drechtsteden toe naar een definitieve versie, die op 1 juli 2021 af moet zijn.
Transitievisie Warmte 2021
In welke buurt beginnen we met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen? Wat zijn de
alternatieven per wijk en hoe pakken we het aan? Dat staat in de Transitievisie Warmte 2021
die elke gemeente in 2021 moet hebben. Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar
aardgasvrij? Doet u mee aan de enquête? En discussieert u mee over aardgasvrij wonen? Klik
op de link in het artikel hierboven.
Wat gaat dit voor u betekenen?
Wat gaat de uitvoering van de RES voor u betekenen? Inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van de eerste
beelden en kunnen de komende maanden op allerlei manieren deelnemen aan het
participatieprogramma. Wij houden u op de hoogte, onder andere via deze nieuwsbrief en de
gemeentepagina's in Weekblad De Brug.

Tip: doe de huisscan
Hebt u vragen over energie besparen of duurzaam wonen?
Kijk dan eens rond op ons energieloket.
Als u wilt beginnen met energie besparen, is het belangrijk
er achter te komen welke maatregel voor uw woning of VvE
het meest geschikt is. Dit kunt u doen door te beginnen met
de gratis online HuisScan en meer te lezen over
energiebesparende maatregelen.
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Nieuws of tips?
Hebt u nieuws of tips voor de
redactie? Mail ze alstublieft:

www.h-i-ambacht.nl/duurzaam

duurzaam@h-i-ambacht.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u duurzaam@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

