Uithoorn doet duurzaam
Duurzaam de zomer door
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Biodiversiteit en toch maaien,
hoe zit dan nu eigenlijk?
Het groenbeheer verandert. De gemeenteraad
heeft aan de gemeente Uithoorn opgedragen
om de biodiversiteit waar mogelijk te
vergroten.

Interview Wethouder
Hans Bouma
Duurzame buren
“De langste dag ligt alweer achter
ons. Gelukkig blijft het nog lang licht.
We gebruiken minder verlichting,
de verwarming staat uit en we laten
regelmatig de ramen open voor
ventilatie. Makkelijker kan het niet. In
de zomermaanden is iedereen, zonder
het altijd te beseffen, duurzaam bezig.
Maak van de zomer gebruik om uw
huis voor te bereiden op de winter. Wat
moet er in huis gebeuren om het in de
winter aangenaam warm te hebben
zonder al te hoge kosten? Overweegt
u zonnepanelen of wilt u isoleren, we
hebben weer vanaf september duurzame
acties en informatieavonden. Veel
inwoners hebben al gebruik gemaakt
van onze Duurzaamheidslening voor
het aanschaffen van zonnepanelen.
Wij zijn ook hartstikke trots dat we ons
bestedingsplafond van deze lening
hebben bereikt en dat de raad deze ook
heeft verhoogd, zodat we de lening nog
steeds kunnen uitgeven. De regeling
is een groot succes. Ik wil u graag nog
twee tips meegeven. Wilt u weten hoe
een duurzaam huis eruit ziet, er is een
duurzame huizenroute waarbij u kunt
‘gluren bij de buren’. En vang regenwater
op om het groen op uw balkon of in de
tuin te bewateren. Zo krijgt water een
tweede leven. Uw waterbedrijf kan u
adviseren. Ik wens u een duurzame zomer
toe en in september zijn we weer bij u
terug met duurzame tips en nieuws.”

Handige adressen voor meer
informatie over duurzame energie
• www.uithoorn.nl
• https://www.uithoorn.nl/gasvrij
• https://regionaalenergieloket.nl/
uithoorn
• www.energieregionhz.nl
• www.iedereendoetwat.nl
• www.klimaatakkoord.nl
• https://regionale-energiestrategie.nl
• www.uithoorndenktmee.nl
• https://duurzamehuizenroute.nl
Heeft u nog meer vragen, mail dan naar
duurzaamheid@uithoorn.nl

Minder voedingsstoffen, meer soorten
planten
Wist u dat in een berm met minder
voedingsstoffen meer soorten planten
voorkomen en daardoor meer insecten en
andere dieren? In het buitengebied wordt
bijvoorbeeld 2 keer per jaar gemaaid en om

die reden het maaisel afgevoerd. Het afvoeren
van het maaisel is belangrijk omdat je dan de
overmaat aan voedingsstoffen afvoert. Om
de verkeersveiligheid te waarborgen wordt
een strook van een meter breed langs de
verharding nog twee keer extra gemaaid.
Gazons hebben een recreatiefunctie
Gazons hebben niet als primair doel om de
biodiversiteit te vergroten. Gazons hebben
andere functies zoals recreëren en spelen.
Daarom worden deze wel vaker gemaaid.

Duurzaam de zomer door!
De zomer is een periode waarin we best wat
kunnen besparen op energie. De avonden zijn
lekker licht, het is warmer en we zijn weer wat
vaker buiten te vinden. Dit zorgt er al voor dat
we minder energie verbruiken, maar toch zijn er
nog wat kleine puntjes om het verbruik zelfs in
deze periode te verminderen. Wij hebben een
aantal tips voor u op een rij gezet.
Heb je als woningeigenaar nog geen cadeaubon
van energiebesparende maatregelen via het
Energieloket Uithoorn aangevraagd? Doe het
nu, er is nog een beperkt aantal. Ter waarde
van €44 kunt u iets uitkiezen voor kleine
maatregelen, zoals ledlampen, tochstrips of
radiotorfolie. OP=OP!
U kunt de woning ook koel houden zonder
apparaten. Doe de gordijnen dicht aan de
zonkant, zodat het huis niet zo snel opwarmt.
Aan de schaduwkant kunt u eventueel de ramen
openzetten, als het buiten nog koeler is dan
binnen. Is het in de avond buiten afgekoeld?
Zet de ramen tegen elkaar open, dan koelt het
binnen ook snel af! Is het niet uit te houden, dan
is er natuurlijk niks mis mee om te genieten van
verkoeling van een ventilator of airco.

Controleer op welke temperatuur de ketel
aanspringt en bepaal of dit wat lager mag in de
zomer.
Gebruik de zomer om u voor te bereiden
op de winter. Check of de cv-ketel nog
optimaal werkt, is het huis goed geïsoleerd
en welke verduurzamingsmaatregelen –
zoals de aanschaf van zonnepanelen - kun
je doorvoeren om extra geld te besparen
op de energierekening? De meeste cvketels staan op de fabrieksinstelling van
80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze
snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2.
En dit zonder verlies van comfort en geen
risico op een koude douche. Mocht het zelf
niet lukken, dan helpen installateurs die zijn
aangesloten bij Techniek Nederland en lokale
energiecoöperaties je ook graag. Kijk voor
meer informatie op www.zetmop60.nl. U kunt
ook terecht bij het Energieloket Uithoorn
(www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn) voor
meer advies en tips over duurzaam wonen en
bijvoorbeeld subsidies. De gemeente Uithoorn
vindt het belangrijk om u met goede informatie
op weg te helpen, het Energieloket Uithoorn
doet dat voor ons.

Doe mee met de Verspillingsvrije Week
van 7 tot en met 13 september
Wij zijn op zoek naar de Verspillingsvrije Helden
van Uithoorn. Ben jij of ken jij een held die slim
boodschappen doet, handig eten bewaart of
een heuse kliekjeskoning is? Laat ons weten op
welke manier jij of jouw genomineerde verspilling
voorkomt met #verspillingsvrij en #keukenheld.
Mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl. De eerste
20 inzenders krijgen een klein kadootje.

Gluren bij de buren
Op de https://duurzamehuizenroute.nl
vindt u meer dan 1.700 verhalen van
huiseigenaren over hun ervaringen
met energie besparen en duurzaam
wonen. Wilt u aan de slag om uw woning
energiezuinig te maken? U kunt veel
leren van anderen die al stappen hebben
gezet. Huiseigenaren in heel Nederland
delen hun ervaring en stellen hun woning
open voor bezoekers tijdens de Nationale
Duurzame Huizen Route op zaterdag 30
oktober en 6 november 2021.

De gemeente Uithoorn staat nog niet op
deze duurzame huizenroute. Woont u zelf
in een duurzaam huis en wilt u anderen
ook op weg helpen? Meld uw woning
dan aan als voorbeeld op de website. Zo
helpen we elkaar.

Agenda na de
zomervakantie
Wat gaan we na de zomer doen? We organiseren
weer acties en informatieavonden over diverse
duurzame onderwerpen. Via social media,
gemeentepagina en deze pagina houden we u
op de hoogte.
Online informatieavond
Transitievisie Warmte
Op 2 september staat de tweede online
informatieavond Transitievisie Warmte op het
programma. Tijdens deze informatieavond
vertellen we alles over de visie. Welke
alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar in de
wijken en buurten? Tekent zich een al een beeld
af van welke stappen er in wijken en buurten in
de gemeente kunnen worden genomen?
Praten met jongeren over duurzaamheid
Jongeren maken zich terecht zorgen over
hun toekomst. Wat kan je als jongere daaraan
doen? JongRES houdt na de zomer een online
bijeenkomst over vraagstukken die gaan over
energie, toekomst, duurzaamheid en alles wat
jongeren bezig houdt over energie. JongRES
is een groep jonge mensen die graag meer
jongeren bij de energietransitie en dus ook
bij de RES (Regionaal Energie Strategie) willen
betrekken.

Besluit raad RES 1.0
Op 3 juni heeft de gemeenteraad het
besluit over de RES 1.0 aangenomen. Via de
omgevingsvisie houden wij u na de zomer op
de hoogte en kunt u erover meepraten.

