
Waarom	is	duurzaamheid	belangrijk?

“We	merken	aan	van	alles	dat	het	klimaat	verandert,	zoals

aan	extreem	warm	en	droog	weer	of	juist	stortregens	en

zwaardere	stormen.	Stijgende	energieprijzen.	Maar	ook	de

luchtvervuiling	neemt	toe.	Dat	komt	door	teveel

broeikasgassen	in	de	lucht.	Dat	moet	echt	stoppen.	Voor	de

natuur,	maar	ook	voor	onszelf	én	onze	kinderen.	We	kunnen

dit	alleen	realiseren	als	we	dat	als	inwoners,	organisaties	en

ondernemers	in	Buren	sámen	doen.	We	kunnen	allemaal	een

steentje	bijdragen."

Wat	doet	u	zelf	om	duurzamer	te	leven?

"Het	monumentale	pand	waarin	ik	woon,	hebben	we	stap	voor	stap	duurzamer	gemaakt.	We

hebben	onze	woning	geïsoleerd	en	zonnepanelen	laten	plaatsen.	Ook	hebben	we	een	tijdsklok

op	de	verwarming	en	een	elektrische	boiler.	De	woning	heeft	nu	energielabel	A.	Ik	probeer	ook

mijn	energieverbruik	te	verminderen.	Ik	vind	het	belangrijk	om	te	doen	wat	ik	kan.	Verandering

begint	met	hele	kleine	dingen.	Bijvoorbeeld	met	het	plaatsen	van	tochtstrips	of	korter	douchen."

Heeft	u	nog	een	boodschap	voor	de	nieuwsbrieflezers?

"We	krijgen	de	aarde	in	bruikleen,	dus	we	moeten	er	zuinig	op	zijn.	Dit	kan	al	door	klein	te

beginnen.	Ook	als	u	zegt	ik	ga	minder	vlees	eten,	mijn	tuin	vergroenen	of	vaker	de	fiets	pakken,

draagt	dit	bij	aan	een	duurzaam	Buren.	Iedere	stap	is	er	een!	Laten	we	elkaar	ook	helpen.	Deel

bijvoorbeeld	uw	goede	ideeën,	voorbeelden	en	initiatieven	met	elkaar.	Of	met	ons	via

duurzaamheid@buren.nl.	Samen	maken	we	Buren	duurzamer.	Mag	ik	ook	op	u	rekenen?”

-	Martine	de	Bas,	wethouder	duurzaamheid	

Terugleverproblemen	met	zonnepanelen?

Op	steeds	meer	plekken	in	Nederland	is	er	niet	genoeg

netcapaciteit.	Met	netcapaciteit	geven	we	aan	hoeveel

elektriciteit	er	door	een	net	getransporteerd	kan	worden.	In	de

gemeente	Buren	merken	we	dat	ook.	Netbeheerders,	zoals

Liander,	werken	hard	om	het	elektriciteitsnet	te	verbeteren.

Via	de	‘postcodechecker	zonnepanelen’	van	Liander	bekijkt	u

of	er	in	uw	wijk	op	dit	moment	problemen	bekend	zijn	met	het

terugleveren	van	zonnestroom.	Bij	problemen	ziet	u	ook	wat

de	geplande	oplossing	is.		

Gratis	energie	besparen	voor	huurders	Thius	in	Ingen	

Huurders	van	Thius	in	Ingen	kunnen	zich	gratis	aanmelden

voor	een	bezoek	van	een	energiecoach	van	het	Energieloket.

Zij	ontvingen	hierover	een	brief.	De	energiecoach	geeft	bij	dit

bezoek	energiebesparende	tips	en	brengt	gratis	kleine

energiebesparende	producten	mee.	Met	deze	proef	kijken	we

of	veel	huurders	zich	aanmelden	en	of	we	hen	op	deze	manier

kunnen	helpen	met	energie	besparen.	Als	dit	een	succes	is,

breiden	we	het	project	uit	naar	alle	huurders	van

woningcorporaties	binnen	de	gemeente	Buren.

Windpark	Goyerbrug,	gemeente	Houten

De	gemeente	Houten	is	van	plan	om	langs	het	Amsterdam-

Rijnkanaal	een	windpark	te	realiseren.	De	afgelopen	tijd	heeft

het	college	van	de	gemeente	Houten	het	besluit

heroverwogen	vanwege	weerstand	bij	omwonenden.	Hieruit	is

gebleken	dat	er	geen	goede	alternatieven	zijn.	Het	college

van	gemeente	Houten	gaat	door	met	de	vergunningverlening

voor	Windpark	Goyerbrug.	Dit	onderwerp	komt	aan	de	orde

tijdens	de	raadsvergadering	van	de	gemeenteraad	van

Houten	op	20	september.	Bij	het	verlenen	van	een	vergunning

hoort	een	bezwarenprocedure.	Omwonenden	kunnen	een

reactie	(zienswijze)	geven	op	de	plannen	bij	de	gemeente

Houten.	Op	de	website	van	de	gemeente	Houten	vindt	u	alle	informatie	over	de	huidige

ontwikkelingen.

	

De	Nationale	Isolatieweken	staan	voor	de	deur!

Is	uw	huis	goed	geïsoleerd?	Dan	verbruikt	u	minder	energie

om	uw	huis	te	verwarmen	en	voelt	het	in	huis	comfortabeler

aan.	Isolatie	levert	dus	direct	voordelen	op	voor	uw

portemonnee	én	het	klimaat.	Van	26	september	t/m	16

oktober	zijn	de	Nationale	Isolatieweken.	Dan	bekijkt

u	verschillende	webinars	over	isolatie.	Of	doet	u	mee	met	een

collectieve	inkoopactie	voor	isolatie?	Bijvoorbeeld

voor	algemene	isolatie	van	dak,	spouw	en	vloer	of	het	isoleren

met	TONZON	thermoskussens.

Duurzame	warmte	in	Buren:	Denkt	u	mee?

Aardgasvrij	wonen,	het	is	een	grote	maar	noodzakelijke

verandering	voor	iedereen.	En	het	gaat	over	alle	woningen	in

onze	gemeente.	Het	is	belangrijk	dat	u	daarover	meedenkt.

Samen	met	andere	betrokken	inwoners	kunt	u	advies	geven

aan	de	gemeente.	Binnenkort	start	namelijk	een

klankbordgroep	‘warmtetransitie’.	We	zijn	voor	deze

gemeentebrede	klankbordgroep	op	zoek	naar	betrokken

inwoners	uit	verschillende	kernen	en	het	buitengebied.

Zijn	we	op	zoek	naar	u?	Wilt	u	meer	informatie	of	uzelf

aanmelden?	Mail	dan	voor	5	oktober

naar	duurzaamheid@buren.nl.

Gratis	tegelophaalservice	

Onze	tegeltaxi	haalt	uw	tegels	gratis	bij	uw	huis	op.	Op	vrijdag

28	oktober	rijdt	hij	weer	door	onze	gemeente.	Hier	kunt	u

aanmelden	voor	de	tegeltaxi	en	vindt	u	meer	informatie.

Waarom	tegels	vervangen	door	groen?

In	een	tuin	vol	planten	loopt	het	water	beter	weg	en	wordt	het

minder	heet.	Doe	mee	aan	het	NK	Tegelwippen	en	ontvang

gratis	vaste	planten	ter	waarde	van	vijf	euro!

Energiecoach	voor	ondenemers	bij	eCoBuren

Bent	u	ondernemer	in	de	gemeente	Buren?	Dan	kunt	u	een

gratis	kennismakingsgesprek	inplannen	met	een

energiecoach.	Samen	met	eCoBuren	helpt	de	energiecoach	u

om	meer	zicht	en	grip	te	krijgen	op	de	snel	stijgende

energiekosten.	Samen	kijkt	u	naar	het	verbruik	en	of	deze

teruggebracht	kan	worden	door	energiebesparende

maatregelen,	zoals:	isolatie,	zonnepanelen,

energiezuinigverwarmen	en	koelen,	slimme	ventilatie,

gedragsverandering	en	compartimentering.	

JongRES	Rivierenland	zoekt	nieuwe	leden!

JongRES	werkt	samen	met	de	regio	aan	het	betrekken	van

meer	jongeren	binnen	de	Regionale	Energie	Strategie	(RES).

Ze	zijn	actief	op	zoek	naar	nieuwe	kernteamleden	tussen	de

18	en	35	jaar.	Als	energieke	ambassadeur	in	een	kernteam,

denkt	u	mee	over	het	energiebeleid	voor	de	regio’s.	U	vindt

het	leuk	om	een	community	van	jongeren	op	te	bouwen	die

zich	uitspreekt	over	de	energietransitie.	Denk	aan:	het

organiseren	van	activiteiten,	benaderen	van	stakeholders	in

het	vakgebied,	of	promoten	van	acties	op	social	media.

Ervaring	in	energietransitie	is	niet	vereist.	Het	gaat	om

vrijwilligerswerk	voor	ongeveer	tussen	de	2	à	6	uur	per	week.

Bij	interesse	mail	naar	rivierenland@jongresnederland.nl.

Budget	aanvragen	voor	initiatieven	biodiversiteit

Wilt	u	de	buurttuin	uitbreiden,	een	houtwal	herstellen,	een

bijenlint	aanleggen	of	de	natuurspeeltuin	opknappen?	Goed

nieuws!	De	provincie	Gelderland	draagt	bij	aan	campagnes	en

initiatieven	die	de	biodiversiteit	in	Gelderland	verbeteren.

Deze	bijdrage	is	maximaal	€5.000	als	uw	initiatief	over	een

ANBI-status	beschikt	en	maximaal	€2.000	als	u	niet	over	een

ANBI-status	beschikt.	Er	zit	geen	termijn	aan	de	aanvraag.	Er

kan	worden	aangevraagd	tot	het	budget	op	is.	Dus	op	is	op!

Een	stijgende	energierekening,	en	nu?

Heeft	u	zorgen	over	de	stijgende	energieprijzen	en	uw

energierekening?	Ga	in	gesprek,	stel	uw	vragen	of	vraag

advies.	Energie	besparen	is	niet	moeilijk,	als	u	weet	waar	u	op

moet	letten.

Plan	een	gratis	adviesgesprek	in	met	een	energiecoach	via

www.energieloketrivierenland.nl.

Op	www.geldfit.nl/energie	staan	tips	waar	u	meteen	mee

aan	de	slag	kunt.	

Henk	Jan	Rijksen	van	Rijksen	Speciaal	Timmerwerk

Henk	Jan	Rijksen	van	Rijksen	Speciaal	Timmerwerk

maakt	interieurs	op	maat.	In	de	hele	productieketen

houden	zij	rekening	met	duurzaamheid.	Het	bedrijf	is

gevestigd	in	Maurik	en	bestaat	dit	jaar	25	jaar.	“In	2019

zijn	we	verhuisd	van	het	buitengebied	in	Maurik	naar

Doejenburg.Toen	werd	de	ambitie	uitgesproken	om

binnen	vijf	jaar	het	bedrijf	energieneutraal	te	krijgen.”

En	dat	ging	sneller	dan	ze	hadden	verwacht:	inmiddels

mogen	ze	Rijksen	Speciaal	Timmerwerk	zowel	klimaat-

als	energieneutraal	noemen."Verzuurzamen	is

vooruitplannen.	Als	je	nieuwbouwplannen	hebt,	zorg	er

dan	voor	dat	je	alles	zo	uitrust	dat	je	op	een	late

rmoment	nog	de	stappen	tot	verduurzamen	kan

nemen."

Robert	en	Simone

Simone	en	Robert	uit	Beusichem	delen	hun	reis	naar

een	energiezuinige	woning.	"We	willen	een	leefbare

wereld	voor	onze	kinderen	achterlaten.	Ook	vinden	we

comfort	belangrijk.	Ons	huis	heeft	een	groot	en	vrij	laag

dak.	Dat	betekent	dat	de	slaapkamers	boven,	direct

onder	het	dak	zijn.	Het	dak	is	nauwelijks	geïsoleerd	en

dat	betekent	dat	we	door	het	dak	veel	warmte

verliezen.	Maar,	misschien	wel	belangrijker,	in	de	zomer

wordt	het	er	snikheet."	Simone	en	Robert	hebben

daarom	hun	eerste	stap	gezet:	een	nieuw	geïsoleerd

dak.	In	november	wordt	de	spouwmuur	geïsoleerd.

eCoBuren	gaat	dan	weer	bij	hen	op	bezoek	om	naar

hun	ervaringen	te	vragen.	U	leest	hun	verhaal	op	de

website	van	eCoBuren.
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Nieuwsbrief	duurzaam	Buren	-	september	2022 Bekijk	de	webversie

Beste	heer,	mevrouw,

In	deze	nieuwsbrief	stellen	we	onze	wethouder	duurzaamheid,	Martine	de	Bas,	aan	u	voor.

Daarnaast	delen	we	weer	duurzaam	nieuws,	handige	tips	en	interessante	activiteiten	met	u.

NIEUWS

Postcodechecker	zonnepanelen

Meer	informatie	over	de	pilot

Meer	informatie	over	windpark	Goyerbrug

Meer	informatie	over	de	Nationale	Isolatieweken

AAN	DE	SLAG

Meer	informatie	over	de	klankbordgroep

Meer	informatie	over	tegelwippen

Energiecoach	voor	ondernemers	aanvragen

Meer	informatie	over	JongRES

INSPIRATIE

Budget	aanvragen

DUURZAME	BUREN

Lees	het	hele	verhaal	van	Rijksen	Speciaal	Timmerwerk

Lees	het	hele	verhaal	van	Robert	en	Simone

AGENDA

17	september:	Open	Energiedag,	bezoek	Zonnepark	Avri

Bent	u	benieuwd	naar	de	wereld	achter	uw	stopcontact	en	thermostaat?	Duurzame

energieprojecten	in	heel	Nederland	openen	op	17	september	hun	deuren	om	bezoekers	te	laten

kennismaken	met	de	mensen	en	de	technieken	achter	de	energietransitie.	Hier	ziet	u	welke

projecten	te	bekijken	zijn.	In	Geldermalsen	is	Zonnepark	Avri	geopend	tussen	11	en	15	uur.	Hier

is	zonne-energie	op	land,	op	dak	en	windenergie	te	zien.	Met	34.776	zonnepanelen	is	dit	het

grootste	zonnepark	van	Gelderland!	Op	dezelfde	dag	is	het	Oogstfeest	in	Voedselbos

Lingehout.	Leuk	om	te	combineren	tot	een	duurzaam	dagje	uit!

Reizende	tentoonstelling	over

verduurzamen	monumenten

t/m	16	september		2022

WoonWijzerWinkel,	Teisterbantlaan	1a	Tiel

Openingstijden:	di	t/m	vrij	11	-	17	uur	

Meer	informatie

Hou	de	kou	buiten!	Isoleer	je	huis

5	oktober	2022	|	19.30	uur

Graits	online	webinar

Georganiseerd	door	Energieloket

Meer	informatie	en	aanmelden

Tegeltaxi	-	Gratis	tegel	ophaalservice

28	oktober	2022	

Georganiseerd	door	gemeente	Buren

Meer	informatie	en	aanmelden

Congestie	op	het	elektriciteitsnetwerk

21	september	2022	|	20.00	-	21.30	uur

Gratis	online	college

Georganiseerd	door	eCoBuren

Meer	informatie	en	aanmelden

Verlaag	je	energierekening	met	kleine

maatregelen

12	oktober	2022	|	29.30	-	20.15	uur

Gratis	online	webinar

Georganiseerd	door	Energieloket

Meer	informatie	en	aanmelden

NK	Tegelwippen	-	Gratis	planten	afhalen	

t/m	31	oktober	2022

NK	Tegelwippen	actie	bij	drie	tuincentra

Georganiseerd	door	gemeente	Buren

Meer	informatie	en	aanmelden

VERTEL	HET	DE	BUREN!
Via	de	nieuwsbrief	duurzaam	Buren	houden	wij	u	op	de	hoogte	van	nieuws,	inspiratie	en

activiteiten	rondom	duurzaamheid	in	de	gemeente	Buren.	Wilt	u	uw	verhaal,	tip	of	nieuwtje

delen	in	de	volgende	nieuwsbrief?	Stuur	dan	een	mail	naar	duurzaamheid@buren.nl.

We	willen	zo	veel	mogelijk	inwoners,	ondernemers	en	organisaties	bereiken	door	middel	van

deze	nieuwsbrief.	Samen	maken	we	gemeente	Buren	stap	voor	stap	groener	en	duurzamer!

Helpt	u	mee	door	deze	nieuwsbrief	te	delen	met	uw	netwerk?	

Deel	deze	nieuwsbrief	via:

Gemeente	Buren	

De	Wetering	1

4021	VZ	Maurik

Bezoek	onze	website

Samen	maken	we	gemeente
Buren	stap	voor	stap	groener

en	duurzamer!

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	duurzaamheid@buren.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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