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Uithoorn op weg naar aardgasvrij
De gemeente Uithoorn wordt, net als alle andere gemeenten in Nederland, op termijn
aardgasvrij. In 2050 moet het zover zijn. Dat is ver weg en er is ook nog een lange weg
te gaan. In september hield Uithoorn samen met het Regionaal Energieloket de tweede
informatieavond voor bewoners over de route naar aardgasvrij. Er kwamen ongeveer 50
mensen op af.
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Hans Bouma
Uithoorn doet duurzaam.
Wat houdt dat in?
De gemeente Uithoorn gaat de komende
jaren sterk inzetten op duurzaamheid.
Het klimaat verandert, en daar moeten
we ons op voorbereiden. Er komen grote
veranderingen aan. Denk aan de plannen
van de rijksoverheid om de gaskraan op
termijn dicht te draaien. Dat betekent
dat, wijk voor wijk, alle woningen andere
voorzieningen moeten krijgen voor
verwarmen en koken.
Dit gebeurt natuurlijk niet van vandaag
op morgen. Wel moeten we nú al
stappen gaan zetten. Daarom heeft de
gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda
Uithoorn 2019-2022 vastgesteld.

De gemeente gaat de komende tijd na welke
alternatieven voor welke wijken het meest
geschikt zijn. Uiterlijk in 2021 stelt de gemeente
daarvoor de transitievisie warmte op. Dan
wordt ook bekend welke wijken als eerste
van het aardgas zouden kunnen en wanneer
dat dan ongeveer zal zijn. De verwachting
is dat op z’n vroegst rond 2030 zal worden
gerealiseerd. Om de uitvoering daarvan handen
en voeten te geven stelt de gemeente samen
met bewoners en andere betrokkenen (zoals
woningbouwverenigingen en energiebedrijven)
wijkuitvoeringsplannen op.

warmtebronnen lastig warm te stoken.
Het Regionaal Energieloket presenteerde een
stappenplan voor deze verduurzamingsslag (zie
de afbeelding). Als bewoner kunt u nu al starten
met kleine energiebesparende maatregelen.
Maar er zijn meestal ook grote maatregelen
nodig. Het begint bij isoleren in combinatie
met ventilatie. Daarna kunt u denken aan
zonnepanelen en tot slot het aardgasvrij maken
van woningen.

Uithoorn start binnenkort samen met het
Regionaal Energieloket een gezamenlijke
actie voor woningisolatie. De gemeente blijft
Voordat wijken van het aardgas kunnen, moeten u informeren via duurzaamheidspagina’s in
de Nieuwe Meerbode, via de websites van de
woningen verduurzaamd worden. Zonder gas
gemeente Uithoorn
moeten we straks andere warmtebronnen
(www.uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam)
gaan gebruiken. Woningisolatie is belangrijk;
en van het Regionaal Energieloket.
een slecht geïsoleerd huis is met de nieuwe

Wat kan ik zelf doen aan
duurzaamheid?
Veel: denk bijvoorbeeld aan zaken als
afvalscheiding, de tegels uit uw tuin halen
zodat het regenwater de grond in kan,
energie besparen of uw huis isoleren.
Op de website van Uithoorn is informatie
te vinden over het programma ‘Uithoorn
doet duurzaam’ en er komt in de loop van
het jaar steeds informatie bij.
En kijk ook naar de website
www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn
voor praktische tips, stappenplannen,
subsidies en kortingsacties! En op deze
duurzaamheidspagina, die we regelmatig
gaan plaatsen, komen ook steeds
praktische tips.

Op 20 en 26 november kunt u meer horen
over de isolatie-actie van de gemeente
Uithoorn en het Regionaal Energie
Loket. Met deze actie wil de gemeente de
bewoners helpen bij energiebesparing
en duurzaam wonen. Door deelname aan
de isolatie-actie profiteert u van gunstige
prijzen en een kwalitatief goed aanbod
voor isolatiemaatregelen zoals vloer- of
spouwmuurisolatie.
Informatieavonden
U bent welkom op een van de
informatieavonden op 20 november en op
26 november. Beide avonden worden gehouden
in de Schutse, De Mérodelaan 1 in Uithoorn.
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur, met
inloop vanaf 19.15 uur. De aanbieders stellen
zich voor, en u kunt meer informatie krijgen
over de actie. Ook zal er genoeg ruimte zijn
voor vragen. Iedereen kan zich inschrijven
voor de actie. Tijdens de informatieavonden,
en ook online vanaf 20 november op www.
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. U ontvangt
dan een uitnodiging om een woningopname in
te plannen met het isolatiebedrijf. Daarna volgt
een vrijblijvende offerte.

Wat gaat de gemeente dan nu al doen?
We gaan de inwoners op weg helpen
met allerlei acties. Zoals met de verloting
van twee infra-roodscans. Met zo’n scan
van uw huis kunt u zien waar de warmte
weglekt en de isolatie niet optimaal is.
Daarnaast is er voor iedereen een isolatieactie. In een goed geïsoleerde woning
heeft u veel minder energie nodig voor
de verwarming, en met isolatie is uw huis
natuurlijk ook veel comfortabeler! Het
Regionaal Energieloket kan u dit najaar
een aanbod doen van goede isolatie
voor een goede prijs, en neemt u veel
rompslomp uit handen. En natuurlijk
doen we veel aan voorlichting over
veranderingen op de langere termijn. Op
deze pagina kunt het verslag lezen van de
informatieavond ‘Uithoorn op weg naar
aardgasvrij’ van september.

Isolatie-actie in
gemeente Uithoorn
gaat van start!

Duurzaamheidsagenda online
Wilt u alles weten over de stappen die de gemeente Uithoorn de
komende jaren gaat zetten op het gebied van duurzaamheid?
De Duurzaamheidsagenda 2019-2022, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad, staat op de website van de gemeente Uithoorn.
www.uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam

Voordeel stapelen
Op deze informatiepagina vindt u een
aankondiging van de isolatie-inkoopactie van
de gemeente Uithoorn. Wist u dat u ook nog
subsidie kunt krijgen op isolatiemaatregelen via
de regeling Subsidie energiebesparing eigen
huis (SEEH) én belastingvoordeel kunt krijgen
op de arbeidskosten voor isolatiemaatregelen?
Zo stapelt u voordeel op voordeel!
Meer informatie over subsidiemogelijkheden
én de inkoopactie vindt u op
regionaalenergieloket.nl/uithoorn.

Maak nu kans op een gratis infraroodscan
Denkt u dat uw woning warmtelekken heeft
en u daardoor onnodig veel energie verbruikt?
Dan is een infraroodscan een goed middel om
erachter te komen of er warmtelekken zijn. Het
Regionaal Energieloket van de gemeente
Uithoorn verloot 2 gratis infraroodscans onder
bewoners van Uithoorn en De Kwakel!
Met een infraroodscan worden er foto’s
gemaakt in en rondom uw woning met
een warmtebeeldcamera om te kijken of er
warmteverlies plaatsvindt. Op basis van de
infraroodscan kan het Regionaal Energieloket u
adviseren over welke maatregelen er mogelijk
zijn om het warmteverlies te verhelpen.
Wilt u hier kans op maken? Wees op tijd!
U kunt zich tot en met 1 december via

www.regionaalenergieloket.nl opgeven om
kans te maken op de gratis infraroodscan.

Doe de gratis huisscan
Hoeveel energie kunt u besparen? Uw huis
isoleren, een zuinige ketel laten installeren,
of dubbel glas laten plaatsen: het zorgt
allemaal voor een lagere energierekening.
Welke maatregelen kunt u nemen in uw
huis? Wat gaat dat kosten en in hoeveel
jaar heeft u dit weer terugverdiend?
Vul gratis de huisscan in op de website
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. Daarmee
krijgt u een goede indruk van de kosten,
de mogelijkheden en eventuele subsidies.
Ook kunt u aanvinken of u offertes wilt
ontvangen van betrouwbare specialisten.

