
Deel je verhaal  
en ontvang een 
 Waka Waka!
Op onze nieuwe website vertellen 
inwoners over hoe zij bijdragen 
aan een duurzame gemeente 
en wereld. Wil jij ook je verhaal 
delen, zodat je buurtgenoten kunt 
inspireren? Als dank ontvang je 
van ons een handige Waka Waka: 
een duurzame oplader die je kunt 
gebruiken als er geen stopcontact 
in de buurt is. Bovendien help je er 
ook mensen in ontwikkelingslan-
den mee. Je verhaal insturen kan 
via www.watisjouwrheden.nl. 

Nieuwe website!
Nieuw: een website voor en door 
inwoners van gemeente Rheden 
met informatie rondom onze 
klimaataanpak, tips voor wat 
je zelf kunt doen, verhalen van 
inwoners en initiatieven uit jouw 
wijk. Heb je leuke ideeën voor de 
site of wil je jouw verhaal delen? 
Neem dan snel een kijkje op 
www.watisjouwrheden.nl!

Kiezen voor duurzame energie
De gemeenteraad van Rheden besluit in mei over de gebieden die 
zij geschikt acht voor opwek met zonne- en/of windenergie. 
Er worden geen besluiten genomen over het plaatsen ervan, dat 
gebeurt pas als er ook echt initiatieven worden ingediend. 
Om de raad bij die keuze te ondersteunen willen wij graag weten 
wat jij zou kiezen en waarom. Doe je mee? 
 
Vul dan de vragenlijst in via www.rhedenspreekt.nl. 
Inwoners die liever een papieren vragenlijst invullen, 
kunnen contact opnemen met Moventem via  
info@moventem.nl of via (0575) 84 37 38.

Dat wil je niet missen
8 tot 14 maart www.weekzondervlees.nl 
22 maart Wereld water dag
 Help je mee om een rivier schoon 

te maken?
26 maart Earth hour, doe je verlichting en 

apparaten uit gedurende een uur!
Tot 30 april Actie Winst uit je woning
 Meedoen? Kijk op de website voor meer informatie.

Deze en meer activiteiten vind je op www.watisjouwrheden.nl

Precies 25 jaar geleden opende Tom van Otterloo zijn bakkerij 
aan de Hoofdstraat in De Steeg. “Toen ik begon als bakker was 
mijn voornaamste zorg: hoe krijg ik de oven vol? Tegenwoordig 
kijken we verder en vragen we ons bij alles wat we doen af: is dit 
 duurzaam?”

Stap voor stap het verschil maken
“Duurzaamheid is heel breed. Dat gaat over de 26 zonnepanelen op 
ons dak, over de herbestemming van ons brood, het zo min mogelijk 
afval produceren en over eerlijke handel. Elke stap is er een en zo kom 
je verder. Als we dat allemaal doen, gaan we echt een verschil maken.”

Denken in waarde, ook voor later
“Uiteraard speelt voor iedereen de portemonnee een rol. Toch zou 
ik het wel prettig vinden als we het afleren om alles uitsluitend af te 
meten aan euro’s. Denk liever wat meer in waarde. Wat levert het ook 
op aan gevoel, aan positiviteit? Wat levert het op voor mijn kinderen, 
voor de omgeving, voor de volgende generatie? Dat is wat mij betreft 
de echte opbrengst van de bakkerij. Duurzaamheid zit in onze vezels.”

Lees het complete verhaal van Tom op de website  
www.watisjouwrheden.nl/tom

Duurzaamheid  
zit in onze vezels

www.watisjouwrheden.nl

Op www.watisjouwrheden.nl en deze 
regelmatig terugkerende Klimaatpagina, delen 
we tips en verhalen van en voor inwoners over 
hoe we onze ambities voor een duurzame 
gemeente met elkaar kunnen realiseren. 

Op de hoogte blijven? Volg ons via social media:            watisjouwrheden.nl
Contact: Hoofdstraat 3  |  6994 AB De Steeg  |  (026) 49 76 911  |  www.watisjouwrheden.nl 

We willen in 2040 
CO2-neutraal zijn
 
Maar wat betekent dat eigenlijk 
en wat is daarvoor nodig?
Om CO2-neutraal te worden moet alle 
energie die we nodig hebben, voor alle 
inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld 
scholen, 100% duurzaam worden.  
Dus de energie die we gebruiken 
wekken we duurzaam op, met 
minimale CO2-uitstoot. De 
belangrijke en eerste stap hiernaar-
toe is energiebesparing. Want wat 
we niet gebruiken, hoeven we ook 
niet op te wekken.

Besparen
50% 

Duurzame 
warmte
30% 

Grootschalige 
opwek

10% 

10% 
Zon op dak

Lees het hele verhaal op www.watisjouwrheden.nl/ 
rheden-co2-neutraal

Je binnen één 
minuut € 60,- 
euro per jaar 
kan besparen?
De meeste cv-ketels 
staan standaard op de 
fabrieksinstelling van 80ºC, 
maar werken efficiënter 
op 60ºC. Door de cv-ketel 
– het  verwarmingswater, 
niet het drinkwater – 
binnen één minuut naar 
60ºC terug te brengen, is 
tot wel 60 euro per jaar 
te besparen! Deze snelle 
besparing scheelt veel gas, 
dus CO2. 

Deze tip komt van  
www.urgenda.nl. 

Scan om naar de 

website te gaan!

WIST JE DAT 


