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Door te doen, laten zien dat het kan!

Nieuwsbrief
Klimaattafel

Inwoners, ondernemers en gemeente werken samen aan een CO2-neutraal Wassenaar.
Onze initiatieven sluiten aan bij de lokale energiestrategie, de regionale energieambities
en de doelstellingen uit het landelijke klimaatakkoord.
Realistisch en haalbaar; met de Klimaattafel laten we zien dat het kan!
Heeft u een goed idee om te verduurzamen?
Deel het via klimaattafel@wassenaar.nl. Veel leesplezier!

Op weg naar 'Duurzaam en toekomstbestendig'
Halverwege deze raadsperiode maakt het college van B&W de balans op en presenteert de
‘midtermreviews’. ‘Duurzaam en toekomstbestendig’ is één van de programma’s waar de
gemeente samen met Wassenaarders op terugkijkt.
Bekijk de infographic of ga naar www.wassenaar.nl/midtermreview.

Global Goals dag
25 september
Over de hele wereld wordt op 25 september Global
Goals Action Day georganiseerd. Deze dag heeft als doel om mensen bewust te maken en
op te roepen om bij te dragen aan het behalen van de duurzame doelen. Van 25 tot en
met 30 september besteden we in Wassenaar aandacht aan de Global Goals. Dit doen we
met een fototentoonstelling in de Langstraat en omgeving. De tentoonstelling is tevens de
kick-off van de website Wassenaar4globalgoals.nl. Vrijwilligers van De Groene Meent en
Fair Trade gemeente Wassenaar vullen deze website graag met nog meer Wassenaarse
initiatieven en activiteiten, want er is de komende 10 jaar nog veel te doen. En daar kan
iedereen aan bijdragen. U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te gaan
bekijken!

Klimaattafel 15 oktober over warmte
De volgende klimaattafelbijeenkomst staat in
het teken van warmte, een ‘hot item’ in
Wassenaar. Samen met inwoners werkt de
gemeente aan een Transitievisie Warmte. In
deze visie komt te staan welke wijken in
aanmerking komen om als eerste gasloos
verwarmd te worden, welke alternatieve
warmtebron daarvoor het meest in
aanmerking komt en hoe we dat traject vorm
gaan geven. Op 15 oktober vertelt de
gemeente graag meer over hoe we deze visie in participatie met gebouweigenaren
willen gaan ontwikkelen.
Het programma biedt nog ruimte voor meer bijdragen in dit thema. Meld uw
bijdrage aan bij klimaattafel@wassenaar.nl

Zon inkopen met buurtteams
Wie nu al maatregelen wil nemen om energie en dus kosten te
besparen kan meedoen aan het inkooptraject voor zonnepanelen van
de gezamenlijke buurtteams Nieuw-Wassenaar, Park De Kieviet,
Centrum en Groot Deijleroord. Met de leverancier Freek van Os zijn goede
afspraken gemaakt. Zo is er bij niet-standaardsituaties aandacht en ruimte voor
maatwerk. Op 2 september zijn de eerste ‘buurtpanelen’ geplaatst. Bekijk de film
die Peter Labrujere (Reflex Media Producties) heeft gemaakt op
www.wassenaar.nl/les

Sterrenbad krijgt zonnedak
Ook op het dak van het Sterrenbad in Wassenaar
komen zonnepanelen, 329 om precies te zijn. Ze zijn
goed voor een totaal opwekvermogen van 112 kW.
Hiermee kan 11 procent van de stroombehoefte van
het zwembad duurzaam worden opgewekt. Deze week
is begonnen met de eerste voorbereidende
werkzaamheden. De panelen worden geplaatst vanaf
de 21e. De aanleg van een zonnedak toont de
ambities van het zwembad om te verduurzamen en zo
de uitstoot van CO2 terug te dringen.
Het initiatief van Sportfondsen Wassenaar is een eerste concrete invulling van een
gezamenlijke zoektocht met de gemeente naar verduurzamingsmogelijkheden voor
het zwembad.

'Gedragen duurzaam'
In 2030 moeten we de CO2uitstoot met 49 procent
hebben teruggebracht door op
grote schaal schone energie op
te wekken. Wat vinden
Wassenaarders van deze
opgave? Stagiair Hidde
Verhoeve deed onderzoek naar
het politiek- en
maatschappelijk draagvlak
voor de Regionale
Energiestrategie (RES).
Hiervoor interviewde hij diverse inwoners en raadsleden. Het onderzoeksrapport
‘Gedragen duurzaam’ heeft hij overhandigd aan wethouder Lia de Ridder. Lees hier
het rapport van Hidde.

Bordje voor Samen Slim Rijden
Samen Slim Rijden begon met 6 deelnemers. Nu, 6
maanden verder zijn het er al 12. Er zijn inmiddels 243
ritten gemaakt met een gemiddelde van 53 kilometer per
rit. Dit komt neer op 9.600 kg minder CO2 uitstoot als een
benzineauto. “Een mooi resultaat maar het kan veel
beter”, zegt initiatiefnemer Willemien Free. “De elektrische
auto wordt gemiddeld 1,35 x per dag gebruik en staat nog
steeds te veel stil. Helaas hebben we vanwege corona de
auto niet kunnen presenteren op bijvoorbeeld
buurtborrels. Wie het een keer wil proberen, kan via de
website een testrit aanvragen: www.samenslimrijdenwassenaar.nl. Als het bevalt rijd je binnen een dag na
inschrijving mee in de deelauto. Ook mensen die net hun
rijbewijs hebben kunnen zich aanmelden. Er is geen
leeftijdsgrens. En natuurlijk geldt: hoe meer deelnemers,
hoe sneller er een tweede auto staat!”

'No regret' maatregelen
In september is gestart met de Regeling Reductie
Energieverbruik; een financiële tegemoetkoming voor ‘no
regretmaatregelen’. Alle bewoners/ eigenaren hebben een
tegoedbon van 70 euro ontvangen waarmee zij kleine
energiebespaarders zoals radiatorfolie, tochtstrips of een
waterbesparende douchekop kunnen aanschaffen. Ook een
deskundig advies hoort tot de mogelijkheden, net als deelnemen
aan de collectieve inkoopactie voor de voordelige aanschaf van
bijvoorbeeld isolatie van vloer, dak of spouwmuur. U kunt ook een aanvraag voor
een duurzaamheidslening doen tegen voordelige voorwaarden. Kijk voor meer
informatie op www.winstuitjewoning.nl.

Op de pedalen voor het klimaat
Marcel Beukeboom, nationaal klimaatgezant en inwoner van Wassenaar fietste
afgelopen zomer in één dag de ruim 400 kilometer NAP-route van Breda naar
Groningen.

‘Cycling4climate’ vraagt op deze manier aandacht voor de stijgende zeespiegel. De NAProute is dan de denkbeeldige kustlijn van Nederland. In oktober maakt Marcel dezelfde
fietstocht, maar nu gaat hij er vier dagen over doen. Onderweg stapt hij af om duurzame
initiatieven langs de route te bezoeken. Dit in het kader van de Nationale Klimaatweken
die van 12 oktober tot en met 6 november worden gehouden. Dan komt heel Nederland in
beweging om zich in te zetten voor een beter klimaat. Kijk voor meer informatie op
www.nationaleklimaatweken.nl.

Meer informatie
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Klimaattafel Wassenaar
en verschijnt minimaal 5 x per jaar.
Meld u aan via klimaattafel@wassenaar.nl en ontvang de nieuwsbrief in uw mailbox.

Volg ons ook op

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u klimaattafel@wassenaar.nl toe
aan uw adresboek.

