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Biltse Week van de Duurzaamheid
9 tot 18 oktober
TIJDENS DE BILTSE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID KAN JE DEELNEMEN AAN
ALLERLEI LEERZAME, LEUK EN VOORAL DUURZAME ACTIVITEITEN. DOE JE MEE?

Simpel starten met verduurzaming
Een duurzamer huis, schoner rijden of minder afval veroorzaken? Met een paar kleine stappen
maak je al een groot verschil. En vaak is dat ook nog goed voor je portemonnee. We hebben een
paar praktische tips op een rijtje gezet. Zo kan je vandaag nog de eerste stap zetten.
EEN SIMPEL STAPPENPLAN VOOR DE VERDUURZAMING VAN JE HUIS

Starten met de verduurzaming van je huis is eenvoudiger dan je denkt. Op
de website www.jouwhuisslimmer.nl krijg je direct advies op maat. Jouw Huis
Slimmer biedt informatie over onder meer dakisolatie, zonnepanelen en
warmtepompen. Ook vind je er informatie over subsidies en financieringsvormen om voordelig aan de slag te kunnen en initiatieven in jouw buurt.
Jouw Huis Slimmer is een onafhankelijke energieplatform van gemeente De
Bilt en 14 andere gemeenten in provincie Utrecht.

PRAKTISCHE TIPS EN HULP VAN ENERGIE COÖPERATIE BENG!

Aan de slag met isoleren, stroomverbruik verminderen of zelf energie
opwekken? Bij BENG! kan je terecht voor uitgebreide informatie over onder
meer zonnepanelen, warmtepompen en financieringsmogelijkheden. BENG!
biedt particulieren een warmtescan van hun huis aan en organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Kijk op
www.beng2030.nl voor meer informatie.

SPORTIEVE SCHOONMAAKACTIE

Een verloren snoeppapiertje of een weggewaaid plastic zakje. De gemeente houdt de openbare ruimte zo netjes mogelijk, maar we kunnen niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Wil je actief
betrokken zijn bij een schonere woonplaats? Plog it up De Bilt organiseert maandelijks sportieve
activiteiten om in groepsverband zwerfafval op te ruimen. Doe je mee? Kijk op https://sportiefinhetgroen.nl/plog-it-up-de-bilt/ voor alle activiteiten. Plog it up De Bilt is een initiatief van
Sportief in het Groen en wordt ondersteunt door Gemeente De Bilt.

VERPAKKINGSVRIJ BOODSCHAPPEN DOEN, LET OP DE STICKER.

Veel single-use verpakkingen worden maar 5 minuten gebruikt. Door je eigen verpakking mee te brengen naar de
winkel, voorkom je dagelijks veel afval. Bij winkels en marktkramen met de Zero-Waste sticker is iedereen welkom om
inkopen te doen met eigen verpakkingen.
•	Breng je eigen broodzak mee naar de bakker
•	Vul een lege pot met losse thee
•	Neem je eigen netje mee voor groente, fruit of aardappelen
•	Laat je eigen beker vullen met koffie of thee
•	Nieuw aangeschafte kleding mag direct in je eigen tas
•	Ga je met je bee’s wrap naar de kaashandel
De Zero-Waste sticker is gratis op te halen bij de balie in het gemeentehuis voor winkeliers die mee willen doen. Kijk
voor meer informatie over afval voorkomen op www.debilt.nl/afval

VERWIJDER ASBEST VAN HET SCHUURDAK

Schuurdaken van voor 1994 kunnen asbest bevatten. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit
deze daken, die minimaal 25 jaar oud zijn. Deze kankerverwekkende vezels komen in de lucht en grond terecht. Het
vervangen van een oud schuurdak is dus een verstandig idee.
Kijk voor meer informatie over asbest verwijderen op https://www.debilt.nl/vergunningen-en-belastingen/verbouwenen-slopen/slopen-en-asbest-verwijderen

WEBINAR ASBEST VAN HET DAK

Op maandag 12 oktober van 20:00 – 21:30 uur organiseert het Informatieteam Asbestdaken een online webinar over
het (laten) vervangen van een asbestdak. Je krijgt praktische informatie om zelf aan de slag te gaan en we vertellen
hoe de gemeente kan ondersteunen.
Wil je deelnemen? Stuur dan een e-mail naar informatieteamasbestdaken@odru.nl. Vermeld hierbij naam, e-mailadres en eventuele vragen die je in het webinar graag beantwoord wilt zien. Een week voor het webinar ontvangt
je per e-mail de digitale link om deel te kunnen nemen. Kijk voor meer informatie op: www.debilt.nl/duurzamewebinars

KOM NAAR DE BILTSE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID

Herken je dat supermarkten steeds vaker laten zien hoe duurzaam ze zijn? Merk je ook dat het op het journaal geregeld over duurzaamheid gaat? En hoor je ook mensen zich zorgen maken over klimaatverandering?
Misschien denk je wel eens: ‘Ik zou ook een steentje willen bijdragen’.

DAAROM IS ER DE BILTSE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID.

De Week van de Duurzaamheid zit ook dit jaar vol prachtige activiteiten. Kijk maar in de agenda op deze pagina.
Er is ondanks Corona toch nog genoeg te doen en te beleven. Laat je online of op locaties inspireren en meld
je aan voor de activiteiten. Wie weet organiseer jij volgend jaar wel een activiteit en maak je zo een verschil.
Waarom niet?
Initiatiefnemers van de Biltse Week van de Duurzaamheid zijn Beng!, Biltsheerlijk, Samen voor De BIlt, Wereldwinkel en Werkgroep Fairtrade De Bilt. De Gemeente De Bilt geeft subsidie.

De Slimme Bandenpomp staat voor je klaar!
Met een goede bandenspanning bespaar je al gauw 70kg CO2 per jaar én
80 euro. 60% van de auto’s rijdt rond met een te lage bandenspanning.
In de Bilt hebben we daar een eenvoudige oplossing voor: de Slimme
Bandenpomp. Je vindt de pomp op de parkeerplaats bij zwembad Brandenburg, aan de Leijenseweg in Bilthoven. Het is helemaal gratis en de
pomp is eenvoudig te bedienen. Bij gebruik van de pomp geeft deze
direct aan hoeveel je bespaart.

ACTIE BAND OP SPANNING

Inwoners van de gemeente kunnen op 16 oktober, tussen 10.00 uur en
17.30 uur gratis hun autobanden op spanning laten brengen. Er staan
medewerkers van Band op Spanning klaar om je hierbij te helpen, op
de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Maartensdijk, aan het Maertensplein.

De tuin vergroenen
Door klimaatveranderingen krijgen we te maken met meer hoosbuien
en aanhoudende droogte. Te veel bestrating in tuinen zorgt dan voor
problemen. Start vandaag nog met
de vergroening van je tuin. Dat is
goed voor mens en dier. Je vergroot
zo het leefgebied van vogels en
insecten. En een groene, klimaatadaptieve tuin draagt bij aan een
betere luchtkwaliteit en minder
omgevingsgeluid.

START VANDAAG NOG MET:

•	het opvangen van regenwater om de tuin te verzorgen in tijden van
droogte
•	het verwijderen van tegels en aanplanten van groen
•	moestuinieren voor vergroening én voor voedsel uit eigen tuin
•	te kiezen voor gemakkelijk te onderhouden planten
•	het aantrekkelijk maken van de tuin voor dieren
•	het vergroenen van je dak(terras)
Operatie Steenbreek helpt Biltse inwoners die hun tuin willen vergroenen
en zo bijdragen aan een klimaatbestendige, gezonde en groene leefomgeving.
Kijk voor meer informatie, tips en voorbeelden op www.operatiesteenbreek.nl.

WEBINAR KLIMAATADAPTIEVE TUIN

Op dinsdag 13 oktober van 20.00 uur – 21.30 uur organiseert Operatie
Steenbreek een webinar Klimaatadaptieve tuin. Wil je deelnemen?
Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@debilt.nl, je ontvangt per
e-mail de digitale link om deel te nemen.

Meer informatie
& Nieuwsbrief Duurzaamheid
Wil je op de hoogte blijven van gemeentenieuws over het onderwerp
duurzaamheid? Meld je dan aan voor de digitale Nieuwsbrief Duurzaamheid via www.debilt.nl/duurzaamheid. De nieuwsbrief verschijnt 2-4 keer
per jaar. Op onze website lees je ook meer over duurzame activiteiten van
de gemeente.

