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Compliment!
Tijdens de Nationale Klimaatweek,
dit jaar van 28 oktober tot en met 5
november, zet Nederland duurzame
initiatieven in het zonnetje. Daar
doe ik graag aan mee! Bijvoorbeeld
het initiatief van ASWH om over
te stappen op zonne-energie voor
hun clubgebouw. Inspirerend vind
ik energiecoach Floor van Drechtse
Stromen, die als vrijwilliger andere
inwoners helpt om energie te be-

sparen. Dat merkt u meteen in uw op deze pagina staat en daag uw
portemonnee, zeker nu met de hoge gezinsleden, buren of vrienden uit
om ook mee te doen. Wie heeft als
energieprijzen.
eerste drie op een rij? Samen maken
Steeds meer inwoners en organisa- we de gemeente steeds duurzamer.
ties in onze gemeente zetten een Ik wil u hiervoor een groot compliextra stap voor het klimaat. Ook de ment geven!
kleine stapjes helpen. Een aantal
mooie voorbeelden daarvan vindt u Ralph Lafleur
terug in de duurzame bingo. Doet u Wethouder duurzaamheid
ook mee? Knip de bingokaart uit die

ASWH maakt sport van
duurzaamheid
Met een zetje in de rug begon voetbalvereniging ASWH twee jaar geleden met verduurzamen. Inmiddels
liggen er 151 zonnepanelen op het
dak van de kantine en is binnen overgegaan op ledverlichting. “Het werkt
aanstekelijk, we willen hiermee verdergaan.”
Zowel penningmeester Henk van der
Meulen als voorzitter John Middendorp voelen de voordelen van verduurzaming van het sportcomplex.
“Wanneer je de weg weet, zijn er heel
veel stimuleringsmaatregelen van de
overheid”, zegt Henk. “Je kunt op z’n
minst onderzoeken op welk gebied
jij als vereniging financiële voordelen
kunt behalen.” John vult aan: “Het is
één van mijn speerpunten: ook wij
willen een bijdrage leveren aan een
betere wereld.”
Gezonde toekomst
Daarom doet ASWH in Ambacht van
harte mee aan een pilot van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht samen
met de omgevingsdienst. Aan de
hand van Ingrid Vogels van Green2Live kwam er een energiescan en
daarna, als eerste actie, de zonnepanelen. Momenteel is ASWH met de
gemeente in overleg om ook buiten
op ledverlichting over te gaan, samen

met de buren van voetbalvereniging
IFC. Ingrid: “Het is mijn passie om de
vereniging klaar te stomen voor een
gezonde toekomst.”

We zijn steeds
bewuster
bezig met
duurzaamheid.

Cowboys
ASWH adviseert andere verenigingen
en bedrijven je goed voor te bereiden
wanneer je wilt gaan verduurzamen.
“Er lopen heel wat cowboys rond die
geld willen verdienen”, waarschuwt
Henk. En John weet: “Een bedrijf als
Green2Live helpt je door het doolhof
heen. Ingrid adviseert op maat en
kent de weg naar betrouwbare partijen en mogelijke subsidies.” Het
verduurzamen werkt inmiddels aanstekelijk bij ASWH: de toekomstige
kleedkamers worden energieneutraal.
“We zijn steeds bewuster bezig met
duurzaamheid.”

Van links naar rechts op de foto: Henk van der Meulen (penningmeester), Ingrid Vogels (Green2Live)
en John Middendorp (voorzitter).

Kom kijken in een duurzame woning
Op zaterdag 30 oktober & 6 november stellen huiseigenaren tijdens de Duurzame Huizen Route in verschillende
gemeenten in de Drechtsteden hun duurzame woning open.
Bezoekers kunnen installaties bekijken, het wooncomfort ervaren en al hun vragen stellen over duurzaam wonen. Per woning is er een maximaal aantal plekken beschikbaar. Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis.

Cadeaubonnen voor
huurders die energie
willen besparen
Wilt u energie besparen in uw
huurwoning? Met een paar kleine
aanpassingen, die u zelf kunt nemen in uw woning, merkt u direct
resultaat. U kunt hierbij denken aan
tochtstrips, slimme stekkers of uw
oude lampen vervangen door LEDlampen. Dat scheelt vaak euro’s op
uw energierekening. Vooral nu de
prijs van gas en elektra zo hoog is!

Goed voor klimaat en portemonnee
Energie besparen en zelf opwekken is goed voor het klimaat én uw
portemonnee. Tot juli 2022 organiseert de gemeente samen met het
Regionale Energieloket aantrekkelijke acties voor inwoners. We kunnen dit doen dankzij de landelijke
Regeling Reductie Energiegebruik
Woningen (RREW).

Vanaf maandagochtend 8 november 9.00 uur kunnen huurders in
Hendrik-Ido-Ambacht via https://
regionaalenergieloket.nl/hendrikido-ambacht/cadeaubon een cadeaubon aanvragen ter waarde van
85 euro. Deze kunt u gebruiken
voor allerlei energiebesparende
producten. U kunt de cadeaubon
verzilveren in één van de deelnemende webshops of winkels bij u
in de buurt.
In de nieuwsbrief Duurzaam Ambacht delen we nieuwtjes, interview en achtergronden over duurzaamheid in Ambacht. Nieuwsgierig geworden? U ontvangt de gratis nieuwsbrief door u aan te melden via
www.bit.ly/duurzaamambachtnb

Let op: er is een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar (maximaal
1 bon per adres) maar… op= op!
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Energiecoach Floor van de Velde en inwoner Peter Libregts
Inwoner Peter Libregts was al begonnen met het verduurzamen van zijn
woning. Hij regelde onder meer dubbel
glas op de begane grond en zolderisolatie. Maar samen met energiecoach
Floor van de Velde veranderde het huis
van Peter in een duurzaam huis.
Hoe cliché ook: zowel Peter als Floor
willen de wereld goed achterlaten
voor de kinderen en kleinkinderen.
“Het begint met gedrag én het bewustzijn dat een duurzaam huis geld
bespaart”, zegt Floor, energiecoach
bij Drechtse Stromen, een vrijwilligersorganisatie vol professionele medewerkers. “Iedereen kan iets doen,
hoe klein ook: korter douchen, tochtstrips, verwarming iets lager enz.”.
Inwoner Peter Libregts: “Ik betaal
minder aan energie, het heeft echt
effect om je huis te verduurzamen.”
Duurzame oase
Samen mobiliseerden ze in 2019 de
hele wijk van Peter, die uit 150 dezelfde huizen bestaat. Tijdens een
bijeenkomst werden de gezamenlijke
mogelijkheden besproken. “Die bijeenkomst veroorzaakte een olievlek;
je ziet steeds meer buren die duurzaamheidsmaatregelen nemen”, zegt
Peter nu. Zijn huis is inmiddels een

duurzame oase (van energielabel C
naar A), met onder meer zonnepanelen, kunststof kozijnen, ledverlichting
en volledige isolatie.

We moeten met
z’n allen iets
doen!
Ambacht nóg duurzamer
Het maakt idealist Floor een blij mens.
“De urgentie is groot, dat weten we
allemaal. De energiecoaches van
Drechtse Stromen helpen u graag op
weg. Mocht u zelf energiecoach willen worden, meldt u zich dan aan via
onze website*. Na vier digitale sessies
en twee live bijeenkomsten kunt u al
aan de slag. Het kost u gemiddeld
een half dagdeel per week en u helpt
Ambacht nóg duurzamer te maken.”

* u kunt zich aanmelden als energiecoach via www.drechtsestromen.net of
via https://regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht/algemeen-energiecoach

Oud-wethouder duurzaamheid Floor (links) zet zich in als energiecoach en helpt Peter Libregts (rechts) zijn huis
te verduurzamen.

Tip: boekentafels in de bieb
Speciaal voor de Nationale Klimaatweek heeft de bi- duurzaamheid. Voor de eerste dertig inwoners die een
bliotheek in Cascade twee boekentafels gemaakt met boek van de boekentafels lenen, is er een duurzaam
kleinigheidje beschikbaar.
allerlei boeken over duurzaamheid.
Er is een tafel voor volwassenen en een tafel voor de De duurzame thema tafels blijven nog tot en met vrijjeugd. In twee vitrines is een mini-tentoonstelling met dag 5 november beschikbaar.
leuke voorbeelden om thuis aan de slag te gaan met

Heeft u vragen over energie besparen
of duurzaam wonen? Kijk dan eens rond op
het Regionaal Energieloket.
www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht

Wat-doe-jijbingokaart
Om iets te doen voor het klimaat hoeft u niet
uw leven ingrijpend aan te passen. Als we allemaal kleine stapjes zetten, zorgen we samen
voor een groter effect. Met deze duurzame bingo dagen wij u uit om juist die kleine stapjes
te zetten. Doet u ook mee?
Uitleg
Kleur bij iedere duurzame stap die u gezet
hebt een hokje groen. Heeft u drie op een
rij? BINGO! Om het spannend te maken kunt
u uw huisgenoten, vrienden of buren uitdagen
om mee te doen. Deel een foto van uw ‘groene stapjes’ op social media met de hashtag
#duurzaamambacht.
Kleine stapjes, grote gevolgen
1: zo helpt u de uitstoot van broeikasgassen
verminderen
2: zo bespaart u veel water en energie
3: zo helpt u de uitstoot van broeikasgassen
verminderen
4: zo zorgt u voor minder afval
5: zo zorgt u voor minder afval
6: zo bespaart u energie
7: zo gaat u voedselverspilling tegen
8: zo bespaart u energie
9: zo zorgt u voor minder afval

1: Dagje zonder auto

2: Douche in max.
vijf minuten

3: Dagje zonder vlees

4: Recycle wat je gebruikt

5: Repareer een kapot item

6: Was op max. 30 graden

7: Eet de restjes op

8: Zet de thermostaat
een graadje lager

9: Verpakkingsvrij
boodschappen doen

