
Dat wil je niet missen

Textiel Race
7 juni tot 1 juli 2021

Leerlingen van basisscholen komen 
kleding en textiel ophalen! Check op 
www.textielrace.nl wanneer ze ook bij jou in de buurt komen!

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 

… het in een groene 
tuin zomers wel 10 
tot 15 graden koeler 
kan zijn dan in een 
betegelde tuin?

Omdat planten water 
verdampen, verkoelen 
ze de omgeving. Alle 
levende tuinen in een buurt 
verkoelen de omgeving tot 
wel twee kilometer afstand. 
Groen is dus een perfect 
middel om de stijgende 
temperaturen een halt toe 
te roepen. Als je groen 
bovendien slim plant, kun 
je er ook energie mee 
besparen.
Zie alle tips voor een 
 levende tuin op: 
www.delevendetuin.nl

WIST JE DAT 

Hoe pak je samen 
klimaatzaken aan?

De meeste bewoners in de gemeente willen wel iets met 
duurzaam heid. Maar dan komen er vaak twee vragen op: hoe pak 
ik het aan, wat gaat dat kosten? Daar kun je elkaar heel goed mee 
helpen. Je kunt leren van elkaars kennis en ervaring en er zijn veel 
gezamenlijke projecten.

In de hele gemeente zijn werkgroepen 
en belangenverenigingen bezig met 
verduurzaming. Zij informeren buurt- en 
dorpsgenoten en zetten bewonersprojecten 
op. Een mooi voorbeeld is het isolatieproject 
dat Cees Alberts met Werkgroep Duurzaam 
Dieren-West (WDDW) heeft opgezet. 

Isolatieproject
“Isolatie is de makkelijkste winst als het gaat om duurzaamheid én 
kostenbesparing”, vertelt Cees. “We hebben in de wijk gepeild of 
er behoefte was aan een gezamenlijk isolatieproject. Die was er. 
Uiteindelijk hebben ruim 100 bewoners meegedaan. We hebben 
samen bijvoorbeeld leveranciers benaderd en uitgekozen. We 
hebben zowel op kosten geselecteerd als op bijvoorbeeld de 
service die ze boden. Iedereen was erg enthousiast over het 
project en het resultaat.” 

Andere wijken of teams die zoiets willen opzetten, kunnen het 
stappenplan en de offerte-opvraag van Cees overnemen en 
profiteren van de ervaring in Dieren-West. 

Meer informatie en deze documenten vind je op 
www.watisjouwrheden.nl/isoleren 

Mis niks en ontvang de Nieuwsflits! 

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe 
en duurzame ontwikkelingen in en rond 
jouw gemeente? Meld je dan aan op  
www.watisjouwrheden.nl/contact  
of scan de QR-code!

Hierin vind je slimme tips, vragen we om 
jouw mening en lees je verhalen van en 
voor inwoners die te maken hebben met 
duurzaamheid. Met elkaar werken we toe 
naar een duurzame gemeente!

Adopteer een 
oever!
In oktober 2020 deed 
gemeente Rheden deze 
oproep: “Wil jij ook wat doen 
aan de plastic soep? Adopteer 
dan een stukje IJsseloever 
en ruim dit minimaal 2x per 
jaar op.” De interesse was 
overweldigend; binnen 
twee weken waren alle 22 
deelgebieden geadopteerd. Er 
is nu zelfs een wachtlijst. 

Meer weten? Kijk op 
watisjouwrheden/oevers 

Rheden kan aan de slag 
met warmtetransitie
De Warmtetransitievisie Rheden is 20 april door de raad 
 vastgesteld. Daarin staat waarom, waar, wanneer en hoe we  
de komende jaren van het aardgas af kunnen gaan. 

Om in 2040 CO2-neutraal en daarmee ook aardgasvrij te zijn, 
is het vooral belangrijk dat we met zijn allen zoveel mogelijk 
energie besparen en isoleren. Want hoe minder energie we 
verbruiken hoe minder nog nodig is. Lees het hele artikel, alles 
over de energie transitie en tips om jouw huis te isoleren op 
www.watisjouwrheden.nl/warmtetransitie 

Scan en meld je direct aan 

voor de Nieuwsflits!

Ralph Rietveld (36), 
met zijn zoon, is één 

van de 22 adoptanten. 

Cees Alberts

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

Voorwerk muurisolatie

https://www.facebook.com/watisjouwrheden
https://twitter.com/WatisjouwRheden
https://www.instagram.com/watisjouwrheden.nl/?hl=en

