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nieuwsbrief
Leimuiden Duurzaam

voor bewoners door bewoners

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

Weer voorzichtig contact maken
WIL JE OOK MEER ENERGIE BESPAREN, MEER
COMFORT EN EEN LAGERE ENERGIEREKENING?
Dan zĳn hier 24 tips voor je (zie ook achterkant)
Leimuiden Duurzaam op www.leimuidenduurzaam.nl

24 TIPS
Zet een kruisje in één van de rondjes:
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De buurtbegeleiders van Leimuiden
Duurzaam hebben er weer zin in. In
de komende weken ‘kloppen’ ze op
alle onbekende deuren.
Overhandigen de 24-tips kaart met
mogelijke energie besparingen en
vragen om toestemming om per email
te communiceren.

heb/doe ik al
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Plaats deurdrangers

Douche niet langer dan
5 minuten

Verwarm minder kamers
in huis
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Gebruik een radiator
ventilator

Zet de thermostaat een
graadje lager

Doe 2e koelkast weg
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Zet apparaten uit en
niet op stand-by

Gebruik de ventilator in
plaats van de airco

Hang je was aan de lĳn
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Plaats een
douchespaarkop

Plaats tochtstrips

Plaats radiatorfolie
achter je radiatoren
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Houd radiatoren vrĳ

Was op 40 graden

Zet de vaatwasser op
ECO stand
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Gebruik LED-lampen

Zet je vriezer op max.
-18°C

Zet vaatwasser pas
aan als deze vol is
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Kies de juiste vlam, en
doe deksel op de pan

Koel zuinig en ontdooi
regelmatig de koelkast

Gebruik de waterkoker
zuinig
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Ontlucht radiatoren
regelmatig

Laat je CV-ketel afstellen

Zorg voor goede
luchtcirculatie

Leimuiden Duurzaam wil voorlichten
over besparingen, kleine en grotere.
Denk aan verbetering van de woning
isolatie, het zelf produceren van
stroom en het installeren van een
andere warmte voorziening.

© concept & ontwerp: www.diepzicht.nl

Waar gaat het ook alweer over.
Energie Transitie Visie in Hoofdpunten
Aanleiding
Oplossing
Hoe?

voor woningen/bewoners Leimuiden, niet de industrie

klimaatverandering -> opwarming aarde, stijging zeespiegel, extremer weer, etc.
minder CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare/duurzame bronnen

Leimuiden Duurzaam

internationale afspraken in klimaatakkoord Parijs -> in Nederland omgezet in afspraken in Klimaattafels

Onderdelen
Bijvoorbeeld

Elektriciteit

Warmte

Mobiliteit

verlichting & apparaten

Huis verwarming

auto

koelkast, TV, wasmachine,

warm water voor

openbaar vervoer

laptop, mobiel enz.

keuken, douche/bad

Huidige Bronnen

kolen-, gas- en

gas, olie

(2021)

biomassacentrales

(voorheen ook kolen)

Nieuw Bronnen

zon & wind

elektrisch, aqua- en geothermie,

vanaf nu tot 2030
na 2030 tot 2050

benzine, diesel, LPG (uit olie)

elektriciteit

bio- / groen gas
waterkracht- en kernenergie

idem

waterstof
(elektriciteit voor nodig)

Voorwaarden LD
Opties Leimuiden

Bewonerswensen

veilig, betrouwbaar, betaalbaar, energieneutraal, onafhankelijk en bewoners mede-eigenaar.
zowel eigen- als

all-electric

laadpalen in gezamenlijk eigendom

gezamenlijk opwekken

(geen andere bron)

elektrische deelauto’s

1. betaalbaar (niet duurder), 2. comfortabel, 3. haalbare financiering voor uitvoering

De volledige tekst van de Energie Transitie Visie Leimuiden Duurzaam is te vinden op: www.leimuidenduurzaam.nl

Uitgave september 2021

email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
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Gemeente werkt aan een nieuwe stimuleringsregeling
De gemeente ontving eenmalig de subsidie: RREW,
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen.
Met als doel het (onnodig) verbruik van energie in woningen
terug te dringen. Bewoners kunnen binnenkort advies en of
hulpmiddelen kosteloos bestellen. Zodra de voorwaarden bekend zijn, informeren we u.

Mijlpaal: 1,5 miljoen huishoudens met zonnepanelen

Het 1½ miljoenste huis is in Aalsmeer van de Woningstichting Eigen Haard. Middels
een vergoeding in de servicekosten kunnen bewoners zonnepanelen op hun dak krijgen.
De familie Hammoutti, bewoner van de jubileumwoning, heeft zich goed georiënteerd
voor ze instemden met de acht panelen. ”Het aanbod van Eigen Haard zag er goed uit.
We besparen flink op de stroomrekening en we dragen bij aan een beter milieu.”

Tussen kolen en Parijs: er kan meer dan je denkt

Er zijn veel manieren waarop we de energietransitie op lokaal en
regionaal niveau enorm kunnen versnellen. Urgenda lanceerde
de website Tussen kolen & Parijs. Hier presenteren ze tientallen
oplossingen en veel ervaringscijfers, inzichten en aansprekende
voorbeelden voor integrale oplossingen. Een handleiding voor het
energieneutraal maken van je huis en alles over warmtepompen.
Met de website wil Urgenda burgers, overheden, RES-en en
anderen inspireren om aan de slag te gaan. Er kan veel meer
dan je denkt! NAAR TUSSEN KOLEN & PARIJS >

Minister: Kies voor bewonersinitiatieven

De gunstige waardering van Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
projecten komt volgens het rapport Bewonerstevredenheid PAW
met name van bewoners uit wijken waar een bewonersinitiatief
actief is en waar is gekozen voor een bottom-up-aanpak.
Dit laat zien dat bewonersinitiatieven de motor van de wijkgerichte aanpak zijn.
Ze zorgen dat bewoners in gesprek gaan over mogelijke oplossingen en dat, projecten gerealiseerd
kunnen worden.

WE the power: Film over community-owned energie

Patagonia maakte een film over hoe Europese burgers het heft in
handen nemen door hun eigen energievoorzieningen op te zetten.
Vanuit het Duitse Schwarzwald tot het Spaanse Girona, tot op de
daken van Londen.
Het laat de kracht zien van lokale energiecoöperaties én de
tegenkracht van de energiegiganten waar ze mee te maken
hebben. Super inspirerend! Bekijk de film (38 minuten).
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