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Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, maar niet direct en zonder veel kosten en met meer comfort.

Ook huurders kunnen binnenkort een energie bespaarbon krijgen
Gelukkig heeft onze gemeente een positief antwoord ontvangen op haar aanvraag voor
een RREW subsidie voor bewoners, ook huurders, om kleine energie besparingen te
realiseren. Leimuiden Duurzaam wil met ‘advies’ en ‘handjes’ gaan helpen.
Wilt u wel wat proberen te besparen maar weet u niet hoe en wat, vraag een gesprek
aan met een buurtbegeleider via secretatiaat@leimuidenduurzaam.nl.
Hulp nodig met de installatie, vraag om assistentie door ons.

Verbetering van de groen situatie in Leimuiden helpt het klimaat

Zoals u ongetwijfeld is opgevallen heeft Leimuiden een nieuw
schoolgebouw de Lei. De oude gebouwen van de Schakel en de
Torenvalk worden of zijn afgebroken. Het grondgebied van
de Schakel wordt GROEN! Helpt u meedenken hoe en wat.
De gemeente ziet met belangstelling uit naar de ideeën van
bewoners rond dit groene park in ontwikkeling.
Kijk op onze website: www.leimuidenduurzaam.nl/schakelgroen Stuur een emailtje en u praat mee!

Heeft u nog nagedacht over het zelf opwekken van stroom?

De salderingsregeling is weer verlengt met een jaar.
De goedkoopste stroom die u kunt krijgen is uw eigen stroom!
Houdt u opgewekte stroom over dan is teruglevering van eigen
stroom tegen de zelfde prijs mogelijk als de koop van stroom.
Binnen 4 tot 5 jaar is uw investering, redelijk door subsidie,
afbetaald en u ontvangt nog zeker 10 tot 15 jaar geld voor uw
eigen opwek. Weet u niet hoe en wat vraag onze buurtbegeleiders
er naar. We kopen voor u gezamenlijk in als het kan.

Uw dak niet geschikt voor zonnepanelen maar wel investeren in eigen zonne-energie?
Laat het ons weten. We onderzoeken op dit moment de opwek
van energie voor deze bewoners op grote openbare daken.
We willen ook zonne-energie opwekken met zonnedaken over de
parkeerplaatsen in Leimuiden. Steun onze plannen, denk mee!
Goede laadpleinen dienen uw aanschaf van een elektrisch voertuig
ook te ondersteunen. Het liefst toch met stroom van onze eigen
energie productie voor bewoners van bewoners.

Leimuiden Duurzaam biedt binnenkort deelauto gebruik aan
Rijdt u zo nu en dan voor een boodschap of familiebezoek? Is een
eigen (mogelijk tweede) auto dan nodig? Met corona heeft u vast
gezien hoeveel auto’s dagelijks niets staan te doen; ruimte
beslag en kosten voor niets doen! Op een aantal plaatsen wil
Leimuiden Duurzaam in het dorp deelauto’s ter beschikking gaan
stellen. U reserveert een rit, opent de deelauto met uw telefoon
en u rijdt elektrisch weg. Minder parkeerruimte, minder
vervoerskosten. Geïnteresseerd? Laat het weten.
Uitgave maart 2021
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De gemeente dient een Warmte transitie visie te ontwerpen voor einde 2021.
Denkt u mee over hoe uw warmte voorziening in de toekomst te
gaan regelen? De gemeente dient dit wijk voor wijk aan te geven,
het tijdspad, mogelijke oplossing voor 2030, is het een startwijk?
Het nationale doel is 1,5 miljoen woningen aardgasvrij in 2030!
Gemeenten kunnen kiezen uit ieder zijn individuele oplossing of een
warmtenet per dorp, gemeente of collectief nationaal uit groengas
of waterstof.

Het wijkuitvoeringsplan, waar moet het aan voldoen?
Maak duidelijk wat de gemeente in
Leimuiden wil gaan doen.
Is zij van plan een warmtenet aan te
(laten) leggen in een wijk of voor het
hele dorp. Aangeven wanneer dit te
realiseren en de aardgaslevering zal
gaan stoppen.

 



 

     








 










 









  
  
 



  

  








Volgend jaar pas kan de gemeente
deze beslissing gaan nemen.
Belangrijk is: welke rol spelen de
bewoners van Leimuiden, werken zij
mee aan de opstelling van een plan?
Zelf aanleggen?
Samenwerken?
Meepraten?








Belangrijk: de gemeente heeft nu
geen controle over de afnemers of

de bronnen. Deze bron-controle
krijgt zij waarschijnlijk ook niet.
Leimuiden Duurzaam heeft de gemeente gemeld te willen meedenken,
Leimuiden Duurzaam ziet de gemeente als een partner en niet als een alles bepalend orgaan.
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Uitgave maart 2021
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