SAMEN
gaan we voor
duurzaam:

wat doe jij?

Van 28 oktober tot en met 5 november was
het Nationale Klimaatweek. In deze week
vroeg de overheid extra aandacht voor het
klimaat. Om deze klimaatweek af te sluiten,
delen we op deze pagina’s graag een aantal
mooie initiatieven. Initiatieven rondom
duurzaamheid van inwoners, ondernemers
en de gemeente. Ook vertellen we wat over
ons nieuwe buurthulpplatform, over de
voucheractie voor huurders en nog veel meer.

Duurzaamheidsverhalen uit
onze gemeente

DE BIOMASSAKACHEL
OP DE GEMEENTEWERF
Bij de buitendienst op de gemeentewerf zijn
ze ook bezig met verduurzamen. Het meest aansprekende is de in 2018 geplaatste biomassakachel die zorgt voor het verwarmen van de
gemeentewerf en de brandweerkazerne.

VOETBALVERENIGING MONTAGNARDS

WAT IS EEN BIOMASSAKACHEL?
Een biomassakachel is een kachel die als brand-

Voetbalvereniging Montagnards was in 2015

club vindt het belangrijk om het goede voor-

stof bijvoorbeeld hout of houtsnippers gebruikt.

een van de eerste verenigingen in Limburg

beeld te geven voor de maatschappij en

Het gebruik van biomassa als energiebron wordt

die bijna volledig van het gas af is gegaan.

haar leden en (2) de keuze zorgde ervoor dat

gezien als hernieuwbare energie omdat het weer

Dit deden zij door het plaatsen van 110

het voortbestaan van de club gewaarborgd

terug groeit.

zonnepanelen op het dak van de kantine

werd. Door het nemen van deze duurzaam-

en door het plaatsen van warmtepompen.

heidsmaatregelen heeft de club bijna geen

De buitendienst gebruikt houtsnippers uit de

De zonnepanelen verzorgen de stroom voor

kosten meer rondom de energievoorziening.

eigen gemeente als brandstof voor de kachel.
Doordat de biomassa uit de eigen gemeente

het aandrijven van de warmtepompen. De
warmtepompen verzorgen op hun beurt de

Op onze website staat een filmpje waarin

afkomstig is, zijn de vervoersafstanden kort

verwarming van de kantine en het douche-

projectleider Duurzaam Montagnards Johan

waardoor de CO2-uitstoot wordt beperkt.

water.

Haga meer vertelt over de maatregelen
die de club heeft genomen. Scan de QR-code

Ben jij benieuwd hoe de biomassakachel op de

De vereniging maakte deze keuze zes jaar

om het filmpje te bekijken of ga naar:

gemeentewerf werkt? Scan dan de QR-code voor

geleden om twee redenen: (1) de voetbal-

verduursamen2030.nl/verhalen

een filmpje waarin buitendienstmedewerker
Twan Linders wat meer vertelt over de biomassakachel of ga naar:

verduursamen2030.nl/verhalen

HET VERHAAL VAN
KLIMAATBINGO-WINNARES
JAÏRA VAN DER STICHEL

HET VERHAAL VAN DOE-HET-ZELVER THOMAS BENDER
Inwoner Thomas Bender is een echte doe-

Op deze manier kun je testen of je zo je

het-zelver als het aankomt op het verduur-

woning in de winter ook warm kan houden.

zamen van zijn woning. Hij begon in 2017

Is dit het geval? Dan is jouw woning klaar

Dat niet alleen de volwassenen iets te zeggen

met verduurzamen en heeft inmiddels veel

voor een warmtepomp. In mijn optiek is

hebben over een duurzame toekomst voor

maatregelen genomen. Zo plaatste hij zonne-

een warmtepomp in combinatie met zonne-

Bergen bewijst Jaïra van der Stichel wel! In

panelen en koos hij voor een warmtepomp.

panelen namelijk de makkelijkste en

mei deed ze mee aan de klimaatbingo van

Ook isoleerde hij zijn volledige woning. Dit

meest rendabele manier om te verduur-

VerduurSAMEN2030 en kwam uit de bus als

jaar isoleerde hij nog zijn volledige dak.

zamen.”

afval scheidt, energie bespaart en hoe ze

“Mensen zeggen vaak dat je in moet

Let op dat je de cv-ketel juist instelt om

materialen recyclet. Zo knutselde ze bijvoor-

leveren op je kwaliteit van leven als je

legionellabesmetting te voorkomen.

beeld van een oude doos een kattenhuisje.

duurzamer wilt leven. Ik ben ervan over-

Kijk op www.milieucentraal.nl voor tips

tuigd dat dit echt niet het geval hoeft

over het juist instellen van de cv-ketel.

een van de winnaars. Ze liet zien hoe ze

te zijn.”
Thomas verduurzaamt zijn huis om twee
redenen: (1) door het verduurzamen van zijn
woning bespaart hij veel geld. Zo heeft hij
zijn energierekening fors omlaag gebracht.
Het geld dat Thomas bespaart, steekt hij
vervolgens weer in het nemen van nieuwe
duurzaamheidsmaatregelen, (2) ook vindt
Thomas het belangrijk om een betere
wereld achter te laten.
“Als tip geef ik andere inwoners graag
mee om de cv-ketel lager te zetten.

Jaïra heeft één grote wens, namelijk dat
mensen beter omgaan met de natuur en
ook de zee minder vervuilen. De boodschap

LOOP MEE MET DE WARMTEWANDELING
VAN WELLS FORUM

van Jaïra is dan ook dat we allemaal samen
verantwoordelijk zijn voor een groene toe-

De energieprijzen stijgen, dus energie besparen wordt nog belangrijker. De dorpsraad

komst. Om inwoners van Bergen op weg te

Wells Forum helpt samen met Buurkracht en VerduurSAMEN2030 met het delen van

helpen met duurzamer leven deelt Jaïra graag

praktische tips. Daarvoor gaan we in december de wijk in voor het maken van een

een paar tips.

warmtewandeling. Hoe is je huis geïsoleerd? Wat scheelt het als je de gordijnen dicht
doet? Hoe helpt radiatorfolie? Met een warmtebeeldcamera en een energieadviseur
lopen we door het dorp en kan iedereen vragen stellen.

TIP 1

Eet minder vlees

TIP 2

Zet apparaten uit

die je niet gebruikt

TIP 3

Daarna staan er nog enkele EnergyParty’s gepland. Onder de deskundige leiding van de
organisatie Buurkracht ga je samen met buren, vrienden en/of clubgenoten in gesprek
over energiebesparing.
Meer informatie en de data worden binnenkort bekendgemaakt. Houdt hiervoor de
kanalen van Wells Forum en VerduurSAMEN2030 in de gaten.

Gebruik minder

plastic verpakkingen

TIP 4

Gebruik ledlampen

TIP 5

Gooi geen rommel

op de grond

MEER INFORMATIE
Heb je na het lezen van deze verhalen graag advies over hoe je zelf kunt verduurzamen?
Of ben je benieuwd naar de nieuwste initiatieven van inwoners en VerduurSAMEN2030?
Lees dan snel verder op de volgende bladzijde of ga naar verduursamen2030.nl voor meer
informatie.

bergen.nl/verduursamen2030
verduursamen2030@bergen.nl
VerduurSAMEN2030
VerduurSAMEN2030

Meer leuke
initiatieven

HEB JIJ EEN
ISDE-BESCHIKKING ?
Wist je dat je vanuit de VerduurSAMEN2030-impuls
een aanvulling kunt ontvangen op de landelijke
ISDE-subsidie? Kijk voor meer informatie op:

verduursamen2030.nl/
ik-heb-een-isde-beschikking

17 november

Huurders
opgelet:
voucheractie ter
waarde van
90 euro
van start!

Bibliotheek BiblioPlus in Bergen organiseert een

soep? Waarom is het zo’n groot probleem en wat

Kindercollege over duurzaamheid.

kunnen wij er tegen doen? Jorge vertelt erover tijdens
dit Kindercollege.

Ontdek hoe jij de aarde kunt helpen met het Kindercollege: ‘Weg met de plastic soep!’ Door het Wereld

Meer informatie en gratis aanmelden via

Natuur Fonds! (voor kinderen van 8 tot 12 jaar)

biblioplus.nl/kindercollege

Ontmoet op woensdagmiddag 17 november Jorge van
het Wereld Natuurfonds in Bibliotheek Bergen.
Jorge wil een schonere wereld en gaat de strijd aan
tegen plastic soep. Maar wat is dat eigenlijk plastic

Inwoners helpen elkaar
met nieuw platform
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Kindercollege over duurzaamheid bij BiblioPlus

Om inwoners te helpen bij vragen over duurzaam-

Inwoners die één of meerdere duurzaamheidsmaat-

Alle huurders in de gemeente

heidsmaatregelen heeft VerduurSAMEN2030 een

regelen hebben uitgevoerd kunnen zich op het plat-

Bergen krijgen een voucher ter

online platform opgezet. Via dit platform kunnen

form aanmelden als SlimmeBuur. Daarmee geven de

waarde van 90 euro aangeboden

inwoners met elkaar in contact komen om ervaringen

inwoners aan dat ze ervoor openstaan om anderen

voor de aanschaf van eenvoudige

en tips te delen en elkaar te helpen met het aan-

advies te geven of te helpen met het uitvoeren van de

energiebesparende producten.

brengen van energiebesparende maatregelen. Het

maatregelen. Andere inwoners kunnen dan contact

Ben jij huurder en woonachtig

platform, genaamd SlimmeBuur, is een initiatief van

opnemen met deze inwoners over de onderwerpen

in de gemeente Bergen? Claim

de stichting HIER.

die ze zelf hebben geselecteerd.

verduursamen2030.nl/
groenebon

Wat is een buurthulpplatform?

Word ook SlimmeBuur en help je buren!

Een buurthulpplatform is een online platform waar

Heb je zelf één of meer duurzaamheidsmaatregelen

inwoners (SlimmeBuren) elkaar kunnen vinden om

genomen? Of heb je zelf nog geen duurzaamheids-

Voor vragen of hulp bij het aan-

ervaringen uit te wisselen over het verduurzamen

maatregelen genomen, maar ontvang je graag advies?

vragen van de Groene Bon kun je

van hun woningen.

Neem dan eens een kijkje op het platform en word

bellen naar (0485) 34 83 83.

Het gaat hierbij om ervaring met maatregelen als:

SlimmeBuur óf vind jouw SlimmeBuur.

PS Begin 2022 komt er ook

• dak-, vloer- en muurisolatie;
• het vervangen van ramen en kozijnen;

Voor het platform kijk op:

EBO N

jouw Groene Bon op:

een nieuwe voucheractie voor
woningeigenaren.

• het aanschaffen van een warmtepomp;
• het plaatsen van zonnepanelen.

slimmebuur.nl/bergen

ZATERDAG 13 NOVEMBER
EXTRA OPENSTELLING ENERGIEHUIS
Heb jij vragen over het verduurzamen van jouw woning of onderneming?
Op 13 november is het Energiehuis van 9.00 uur tot 12.00 uur extra geopend.
Een energieadviseur is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
Buiten de extra openstelling is het Energiehuis elke maandag tussen
15.00 uur en 17.00 uur en elke vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur geopend.

bergen.nl/verduursamen2030
verduursamen2030@bergen.nl
VerduurSAMEN2030
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