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Nieuwsbrief
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Door te doen, laten zien dat het kan!

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!

‘Samen handen uit de
mouwen’
‘De resultaten van de initiatieven in 2020 zijn
veelbelovend en reden tot optimisme voor het
nieuwe jaar. Door de coronacrisis zijn mensen
massaal aan het klussen geslagen en is er meer
aandacht voor alles in en rondom de woon- en
leefomgeving. Buurten, scholen en verenigingen
zetten duurzame acties op touw die CO₂-uitstoot
verminderen. Met enthousiasme stimuleren zij medebewoners. Zodat ook zij stappen gaan
zetten en kiezen voor duurzame oplossingen. 2021 is goed begonnen met een klapper: de
Buurtteams die gratis warmtescans maken. U leest hier alles over in deze nieuwsbrief.
Laten we samen de mouwen opstropen voor de mooie, duurzame uitdagingen waar we nu
voor staan. Ik heb er alle vertrouwen in.’

Lia de Ridder, wethouder duurzaamheid
Bekijk de initiatieven van 2020 op www.wassenaar.nl.

Spontane actie Buurtteams enorm succes
Een warmteopname van uw huis laten maken, wie wil
dat niet? De vier Buurtteams van Wassenaar:
Centrum, Wassenaar-Zuid, Park De Kieviet en Groot
Deijleroord maken enthousiast gebruik van het aanbod
van Buurkracht om ’s avonds met de infraroodcamera
op pad te gaan. Dit doen zij op verzoek van inwoners
die willen weten waar de meeste warmte verloren
gaat. En het loopt storm, de aanvragen stromen
binnen, er zijn nu extra camera’s beschikbaar gesteld
om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.
Als u dit leest en ook geïnteresseerd bent, lees dan verder op
www.wassenaar.nl/initiatieven. Daar vindt u de contactpersonen.

Website en rubriek in de krant
Welke initiatieven zijn er al en wat leveren ze
op? Wie zit erachter en hoe gaan ze te werk?
Een ding hebben ze met elkaar gemeen: ze
komen samen bij de Klimaattafel en hun
inspanningen leveren een bijdrage aan de CO₂uitstoot.
Bekijk bijvoorbeeld onze fotogalerij op de
website www.wassenaar.nl/initiatieven of in De
Wassenaarse Krant, elke laatste vrijdag van de
maand vertellen initiatiefnemers wat ze doen en
vooral waarom.
Heeft u ook een intiatief om Wassenaar te
verduurzamen, waarvan wij nog niet weten?
Mail naar klimaattafel@wassenaar.nl, dan
nemen we contact met u op.

WEC verwelkomt eerste lid

Als nieuwe eigenaar van het Hertenhuisje maakt Menno Doornbos meteen werk van het
verduurzamen van dit markante pandje op Landgoed Backershagen. Het staat onder hoge
bomen en is Rijksmonument waarvoor restricties gelden: zonnepanelen op eigen dak
passen hier zeker niet in. De eigenaar gaat als eerste lid van de Wassenaarse Energie
Coöperatie (WEC) lokale duurzame energie van een ander dak betrekken. Als de
onderhandelingen voor het eerste zonnedak zijn afgerond is het zover. Per dak zijn
investeerders nodig. Menno Doornbos is een warm pleitbezorger en pionier van deze
coöperatieve aanpak om ook als inwoner mee te investeren in de duurzame doelstellingen
binnen de gemeente Wassenaar.
Ook interesse? Meld u aan als geïnteresseerd lid van de WEC via www.WECduurzaam.nl en klik op de link Lid worden of stel ons een vraag, dan wordt u op de

hoogte gehouden van de zon-op-dakontwikkelingen.

Graag snel zonnepanelen!

Nu direct of zo snel mogelijk zonnepanelen! Dat wil 50
procent van de mensen die meededen aan de enquête
die we stuurden na afloop van de online bijeenkomst
Zon op Dak eind november. Een derde wil de
zonnepanelen aanschaffen in eigen beheer, bijna de
helft van de beantwoorders heeft daar nog geen ideeën
over en de overigen willen hun dak graag beschikbaar
stellen aan een externe partij. Zon op Dak richt zich op
eigenaren van grote daken of parkeerdekken met een
oppervlakte van minimaal 80 m2. Zonne-energie
vermindert niet alleen de uitstoot van CO₂. Ze kunnen
ook een winstgevende investering zijn. De Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) kan
hierbij helpen. Ook zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. U kunt de bijeenkomst
terugkijken op de website.

Op weg naar aardgasvrij wonen
De komende decennia stoppen we met het gebruik van
aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen.
We stappen over op duurzame energie: de energietransitie
om de CO₂-uitstoot te verlagen
en klimaatverandering tegen te gaan. Met inwoners,
bedrijven en andere betrokkenen onderzoekt de gemeente
hoe we stapsgewijs, wijk voor wijk over kunnen gaan op
duurzaam verwarmen. Welke alternatieven zijn er voor
aardgas? We maken daarvoor een Transitievisie Warmte.
Daarin staat wanneer welke wijken vóór en welke wijken
beginnen met de overstap naar aardgasvrij wonen. Deze
visie moet eind 2021 klaar zijn. We willen graag zoveel
mogelijk Wassenaarders hierbij betrekken.
Wilt u meedenken – langer of korter - en u alvast aanmelden? Stuur een e-mail naar
klimaattafel@wassenaar.nl.

Klimaattafel 17 februari
Op 17 februari komen we wederom digitaal bij elkaar.
Het belooft een interessant programma te worden
waarin meer bekend wordt over de
inspraakmogelijkheden van de warmtevisie. Zo komen
de EnergyParty’s aan bod. Ook komen we terug op de
RRE regeling: de waardebon van 70 euro die iedere
huiseigenaar heeft ontvangen. Heeft u de bon nog niet
gebruikt, geen probleem, dit kan nog tot eind maart.
Wilt u advies, ga dan naar het energieloket van de
gemeente: www.duurzaambouwloket.nl
Zij staan u bij met raad en daad. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wilt u ook
een initiatief met ons delen? Stuur dan een e-mail naar klimaattafel@wassenaar.nl.

We zijn benieuwd naar uw ervaring!

Heeft u de waardebon van 70 al wel ingewisseld? Dan zijn we benieuwd naar uw
ervaringen. Deze actie krijgt een vervolg, waarbij meer mensen kunnen profiteren van
een financiële tegemoetkoming om energie te besparen. Met uw inbreng en tips kunnen
wij de regeling beter maken. Heeft u tips of aanbevelingen? Wij horen het graag! Stuur
een e-mail naar klilmaattafel@wassenaar.nl.

Website en Facebook in cijfers
Van elk bericht houden we bij wat ’het doet’. De
resultaten delen we regelmatig met u. Leuk om te lezen
en we leren ervan. Met de uitkomsten kunnen we onze
berichten beter maken.
Onderstaand de cijfers van september tot en met
december.
Pagina Lokale Energie Strategie: 413 bezoekers
Klimaattafel: 245 bezoekers
Elektrisch rijden: 198 bezoekers
Nieuwsitem ‘Tegoedbon voor energiebesparende
maatregelen’: 143 bezoekers
Wassenaar aardgasvrij: 138 bezoekers
Nieuwsitem ‘Online energyparty – energie besparen
met je buren’: 73 bezoekers
Energie besparen en opwekken: 65 bezoekers
Wat doet de gemeente: 55 bezoekers
Nieuwsitem ‘webinar zon op dak’: 44 bezoekers

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.

