NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021
Buiten is het ijzig koud, binnen loeit de CV (of andere manier van verwarming) de hele
dag omdat bijna iedereen thuis moet werken en we moeten ’s avonds voor de avondklok
binnen zijn. Samenkomen op informatieavonden zit er voorlopig niet in. Maar ondanks dit
alles gebeurt er genoeg op het gebied van duurzaamheid binnen onze gemeente. Via
digitale vergaderingen wordt er deze maand over de toekomstige verwarming van onze
gemeente gepraat – waar ook u aan deel kunt nemen. Via een voucher kunt u uw huis
(nog) beter isoleren. De verschillende wijkinitiatieven helpen via online bijeenkomsten
hun medebewoners hun huizen energiezuiniger te maken. In Renkum delen de bewoners
van de Groenendaalseweg de komende maanden een elektrische auto.

VOUCHERS VERDUURZAMING WONING
Energiebesparing in de woning kan op vele manieren bereikt worden. Woningen kunnen
op het gebied van warmte, stroom en water vaak een hoop besparen, wat zowel voor de
portemonnee als voor het klimaat een goede zaak is. Om woningeigenaren te stimuleren
om energiebesparende maatregelen rondom hun woning aan te brengen stelt de
gemeente 500 vouchers beschikbaar. Deze vouchers hebben een waarde van €40,- en
zijn vanaf 15 februari 2021 beschikbaar.
Voor deze actie geldt dat er één voucher per huishouden aangevraagd kan worden. Via
onderstaande webshop kunnen verschillende energiebesparende maatregelen
aangeschaft worden, zodat er altijd wel iets bij uw woning past. Alleen woningeigenaren
kunnen hier gebruik van maken. Wees er snel bij, want op=op.
Vraag uw voucher ter waarde van €40,- aan via:
www.energiebespaarshop.nl/renkum

MINDER ZWERFAFVAL DOOR STATIEGELD
OP BLIKJES
Stap voor stap proberen we onze gemeente duurzamer te
maken. Zo zijn er vrijwilligers die helpen het zwerfafval op
te ruimen. Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk
voor zo'n 40 procent van dit zwerfafval. We willen
zwerfafval verminderen. Daarom zijn we blij dat per 31
december 2022 statiegeld op blikjes alsook op kleine
plastic flesjes zal zitten. We denken dat dit helpt om het
zwerfafval te verminderen. De gemeente Renkum maakt
zich al jaren hard voor statiegeld op flesjes en blikjes. Zo
zijn we al jaren lid van de statiegeldalliantie en sloten we
onlangs, net als meer dan 150 andere gemeenten en
bedrijven, aan bij de campagne ‘Yes We Can’.
Meer weten? Kijk op statiegeldalliantie.org/yes-we-can

PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN UW DORP EN WIJK
Wat raakt gemeente Renkum? Hoe gaan we om met zaken die belangrijk zijn voor onze
toekomst? Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan geschikte woningen, de zorg voor
ouderen, klimaatverandering en aardgasvrij wonen. Welke keuzes maken we daarin als
gemeente? Afgelopen zomer hebben we hier al in de dorpen over gesproken met
inwoners. Nu gaan we graag verder met u in gesprek. Zo kunnen we uw ideeën en
zorgen over de toekomst van Renkum meenemen in de Omgevingsvisie en omschakeling
naar een aardgasvrije gemeente.
Wanneer: 23 februari (Heveadorp/Doorwerth), 24 februari (Oosterbeek) van 19:00 uur
tot 21:00 uur.
Waar: Online via Microsoft
Teams. Na aanmelding ontvangt u
een instructie via mail
Aanmelden: Stuur een e-mail
met daarin uw naam en
woonplaats naar
omgevingsvisie@renkum.nl.
Vermeld daarbij over welke
onderwerpen u in gesprek wil
gaan.
U kunt kiezen uit de volgende
onderwerpen (maximaal 2):
• Wonen & Gezondheid
• Voorzieningen, banen en
toerisme
• Groen, natuur & duurzaamheid
• Aardgasvrij

ENQUETE OMGEVINGSVISIE
U kunt uw mening ook geven door een enquete in te vullen. Hoe ziet u onderwerpen als
wonen, voorzieningen en een aardgasvrije samenleving geregeld in de toekomst van de
gemeente Renkum? Vul dan snel de vragen in via:
www.moventem.nl/omgevingsvisierenkum

WE STOPPEN MET DE KOEPEL VOOR WIJKINITIATIEVEN
Tijdens de raadvergadering van 4 november 2020 heeft de raad van de gemeente
Renkum besloten om “te bezien of de koepel van wijkinitiatieven (niet de lopende
initiatieven zelf) gestopt kan worden”. Zie de besluitenlijst van de raad van 4 november.
De raad heeft dit besloten, omdat de gemeente te kampen heeft met een (ongunstige)
financiële situatie. Hierdoor zijn verschillende afspraken uit het coalitieakkoord niet meer
uitvoerbaar. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Dit besluit brengt nieuwe uitdagingen
met zich mee, bijvoorbeeld hoe we “een dekkend netwerk [op te zetten] van alle
bestaande en nieuwe wijkinitiatieven waarbinnen we de bestaande en nieuwe kennis en

kunde kunnen uitwisselen”, zoals deze in het Klimaatakkoord Renkum Verduurzaamt
Samen is geformuleerd.

STRATEN IN NIJMEGEN, RENKUM EN
WESTERVOORT DOEN MEE MET
AUTODEELWEDSTRIJD
De bewoners van de Groenendaalseweg in Renkum, de
Hindestraat in Nijmegen en de Mosterdhof in Westervoort
krijgen zes maanden lang een elektrische deelauto ter
beschikking. Zij zijn de winnaars van het initiatief ‘Auto
van de Straat’ en kunnen vanaf 8 januari de deelauto’s
gebruiken, voor 2,50 euro per uur. Het autodelen gebeurt
uiteraard op een corona-veilige manier, met extra
hygiënemaatregelen. De straat die het meest gebruik
maakt van de deelauto krijgt de auto bovendien nog eens
zes maanden extra tot hun beschikking.
Het doel van ‘Auto van de Straat’, een initiatief van provincie Gelderland en Natuur &
Milieu, is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden én
autodelen. Gemiddeld genomen wordt een auto 95% van de tijd niet gebruikt. Door een
auto te delen wordt het gebruik van de auto efficiënter en zouden er minder auto’s in het
straatbeeld moeten zijn. Zo kan openbare ruimte op een andere manier gebruikt worden.
Parkeerplaatsen kunnen worden getransformeerd in groen, speelplaatsen en terrassen.
Dit werkt ten gunste van de kwaliteit van de leefbaarheid én duurzaamheid in de buurt
en zorgt voor meer ruimte om te bewegen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Zo wordt
de straat weer meer van mensen en minder van de auto.
Wilt u zelf autodelen? Meer informatie staat op www.autovandestraat.nl.

GROENTE, FRUIT + ETENSRESTEN
(GF+E) SCHEIDEN BIJ HOOGBOUW
Het scheiden van de verschillende soorten afval in huis
gaat behoorlijk goed. Toch zit er nog altijd behoorlijk
veel gf+e in het restafval. Uit sorteerproeven die in het
jaar 2019 zijn gehouden, blijkt dat er 44% gft+e in het
restafval aanwezig is. Dit komt door de beperkte
mogelijkheden die bewoners van hoogbouwwoningen
hebben om gf+e te scheiden. Op ruim 60
hoogbouwlocaties hebben bewoners een kliko voor
gf+e. Er zijn ook locaties waar die mogelijkheid er niet is. Voor die locaties bieden we de
mogelijkheid om speciale gf+e zuilen te plaatsen. Bewoners kunnen met gebruik van de
afvalpas, zonder extra kosten, hun gf+e (geen tuinafval) aanbieden. In totaal kunnen er
dit jaar 15 zuilen worden geplaatst.

Zuil aanvragen?
Woont u in een hoogbouwwoning en wilt u graag een speciale gf+e-zuil? Kijk op
https://www.renkum.nl/Inwoners/Afval/Proef_met_gf_e_scheiden_bij_hoogbouw en vul
het aanvraagformulier in.

TOEKOMSTBESTENDIG WONEN LENING
Denkt u erover na om uw huis te verduurzamen of levensloopbestendig te maken, door
bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie aan te schaffen? De gemeente Renkum kan u hierin
ondersteunen. Tegen gunstige voorwaarden verstrekken wij de Toekomstbestendig
Wonen Lening. Veel mensen zijn u hierin voorgegaan. Aanvragen is eenvoudig via:
https://www.renkum.nl/Inwoners/Subsidies_en_leningen/Toekomstbestendig_Wonen_Le
ning

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de gemeente Renkum. Wilt u
op de hoogte blijven van duurzaam nieuws uit Renkum? Schrijf u dan in
voor de digitale Nieuwsbrief Renkum Verduurzaamt Samen. De
nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Ga naar
www.renkumverduurzaamtsamen.nl/nieuwsbrief en vul het
aanmeldformulier in. Dan zorgen wij ervoor dat de volgende
nieuwsbrief op uw digitale deurmat verschijnt.

COLOFON
Heeft u vragen over duurzaamheid of input voor komende nieuwsbrieven? Neemt u dan
contact op met de gemeente via: (026) 33 48 111 of duurzaam@renkum.nl.

