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Nieuwsbrief Het Eiland
Op naar een duurzame en leefbare wijk
In deze nieuwsbrief vertellen wij - de gemeente SúdwestFryslân, Elkien en Accolade - u hoe Het Eiland stap voor
stap een toekomstbestendige wijk wordt.

BURENDAG
Op zaterdag 25 september was het Burendag.

Harde werkers

In deze nieuwsbrief:

Dit veldje staat er komend voorjaar kleurrijk bij. Op
Burendag heeft u als buurt namelijk duizend bloembollen
geplant. U heeft ook met prikkers afval in de wijk opgeruimd. Goed bezig!

Waar staan we nu?
Burendag
Workshop ‘Koken op inductie’
Bespaartips
Energiecoach: even voorstellen
Opening infopunt Valkstraat 5
Houkeslootstraat, Zeilstraat en Gangbord
Agenda
Actie voor huurders: ‘Bespaar energie en geld’

WAAR STAAN WE NU?
Goodiebag

Goed nieuws! Van de gemeenteraad mogen we het
bestemmingsplan gaan maken. Op pagina 2 staat een tijdlijn. Daar ziet u hoever we nu zijn.

Wethouder Erik Faber fietste door de wijk. Dit deed hij
op een groene bakfiets. Hij praatte met bewoners over
wat er allemaal gaat veranderen. Ook deelde hij goodiebags uit. Hierin zaten onder andere bloembollen en een
ledlamp. Tip: er liggen vanaf 15 december goodiebags op
Valkstraat 5.

Heeft u een vraag?
Er gaat veel veranderen in uw wijk. We kunnen ons
voorstellen dat u vragen heeft. Daarom hebben we de
antwoorden op de veelgestelde vragen online gezet, op
www.heteilandsneek.nl.
Staat uw vraag er niet bij? Kom dan naar het spreekuur in
Valkstraat 5. Daar kunt u terecht met al uw vragen over
de wijk.
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Tijdlijn
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Veel voordelen

WORKSHOP ‘KOKEN OP INDUCTIE’

“Het water kookt erg snel. Het is schoon koken op een
inductieplaat. Je gebruikt geen gas meer. De inductieplaat
koelt snel af als je de pan eraf hebt gehaald en het koken
op een inductieplaat is veel stiller.”

Sietske Melchers-Ydema woont op Het Eiland en kookt
nu nog op gas. Ze deed mee aan de workshop ‘Koken op
inductie’. Hieronder leest u wat zij ervan vond.

“Ik vind het positief als ik later een inductiekookplaat in
mijn woning krijg. Ik zie alleen maar voordelen!”

Gemakkelijk
“Het koken op een inductieplaat vond ik gemakkelijk te
leren. Na een uitleg van Mats en Hidde (leerlingen van
ROC Friese Poort) mocht ik zelf ook koken. Ik moest
alleen even wennen aan hoe ik de inductieplaat ‘zachter’
kon zetten. Dit doe je natuurlijk niet met een draaiknop
maar met druktoetsen. Na een paar keer had ik dit al snel
onder de knie. Ook moest ik erop letten de pannen niet
te hard op de glazen inductieplaat te plaatsen.”
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BESPAAR ENERGIE!

Apparaten uit

U kunt vaak uw woning zelf niet veranderen, maar er zijn
nog genoeg andere manieren om energie te besparen.

Zet zoveel mogelijk elektrische apparaten echt uit, in
plaats van op stand-by. Denk ook aan de opladers van de
telefoon, babyfoon en tandenborstel. Laat ze niet ongebruikt in het stopcontact zitten.

Ventileer
Goed ventileren is belangrijk. Een droog huis verwarmen
kost minder energie dan een vochtig huis.

Kook zuinig

Controleer ketel

Ontdooi in koelkast

Controleer regelmatig het waterpeil van uw cv. En
ontlucht de radiatoren. De cv wordt zo veel sneller warm.

Ontdooi ingevroren eten in de koelkast en niet in de
magnetron. De kou die vrijkomt wordt gebruikt voor de
koeling, hierdoor verbruikt de koelkast minder energie.

Kook in uw waterkoker niet meer water dan nodig is.

Plak radiatorfolie
Let op energielabel

Plak radiatorfolie achter de verwarming. Dan blijft de
warmte in huis.

Apparaat vervangen? Let dan op het energielabel. Op
www.energielabel.nl/apparaten ziet u per apparaat wat
een beter label oplevert.

Doe verwarming ,s avonds omlaag
Zet uw thermostaat ’s avonds op 15 graden. Heeft u vloerverwarming? Dan is het beter om de thermostaat ’s nachts
maximaal 1 tot 2 graden lager te zetten dan overdag.
Anders duurt het opwarmen te lang.

Lampen uit
Laat lampen niet onnodig branden. Ledlampen zijn tot
85% zuiniger dan een vergelijkbare gloeilamp en zuiniger
dan spaarlampen. Ze gaan ook minder snel kapot.

Was met het zonnetje
Heeft u zonnepanelen? Gebruik zoveel mogelijk uw eigen
opgewekte energie. Draai de wasmachine als de zon
schijnt. Zo gebruikt u direct uw eigen opgewekte energie.

Als u huurt: doe reparatieverzoek
Bent u lid van het servicefonds voor klein onderhoud? Dan
kunt u uw verhuurder vragen om tochtstrips te plaatsen of
een deur beter afstellen zodat hij goed sluit.

Tips & Energiecoach
Op www.duurzaamsudwestfryslan.nl vindt u onder ‘Links’
handige websites. Bij ‘Subsidies’ ziet u welke subsidies u
kunt aanvragen.
Huurt u uw woning en wilt u graag dat er iemand met
u meekijkt? Nodig dan gratis de energiecoach uit. Hoe?
Kijk op de achterkant van deze nieuwsbrief. Op pagina 5
stellen we u alvast voor aan energiecoach Johan Broeren.
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Energiecoach: even voorstellen

Opening infopunt Valkstraat 5

Wist u dat er in onze gemeente energiecoaches zijn? Een
energiecoach kan gratis drie keer bij u thuis langskomen. U
bekijkt dan samen hoe u energie kunt besparen. Hieronder
maakt u kennis met energiecoach Johan Broeren.

Valkstraat 5 wordt dé plek waar u alle informatie krijgt en
uw buren ontmoet. De opening is op 15 december.

In november vroegen wij u welke naam u passend vindt
voor dit pand. Ook kon u zich opgeven om mee te denken
over kunst op de buitenmuren. Kunstenares Merel Visser
werkt op dit moment samen met ongeveer zeven bewoners de plannen verder uit. Op 15 december onthullen we
het eerste deel en de nieuwe naam van het pand.

Waarom bent u energiecoach geworden?
“In 2017 verduurzaamde Elkien mijn huis. Samen met een
vriend verdiepte ik me in extra maatregelen, zodat ik nog
meer van de verduurzaming kon profiteren. We hebben
zonnepanelen en een luchtwarmtepomp geïnstalleerd.
Toen iemand bij Pastiel me op de vacature voor energiecoach wees, was ik gelijk geïnteresseerd. In maart startte
ik met de cursus tot energiecoach. Inmiddels ben ik klaar
en op pad om mensen te helpen met energie besparen.”

Door de coronamaatregelen kunnen we u helaas niet
binnen ontvangen. Wel staat er vanaf 15 december een
kerst wensboom. Hang hierin uw wens op voor Het Eiland
van de toekomst. De wenskaart heeft u begin december
ontvangen, samen met iets lekkers.

Wat houdt uw werk precies in?
“Als energiecoach maak ik de ander bewust van zijn of
haar energieverbruik en gedrag. Ik help de ander om zelf
aan de slag te gaan, met kleine besparende maatregelen.
De voordelen: je hebt minder energie nodig, je hebt meer
wooncomfort, een beter leefklimaat en je zorgt dat de
aarde minder opwarmt. Dat geeft een goed gevoel.”

Houkeslootstraat, Zeilstraat en Gangbord
In tegenstelling tot eerdere berichten is na een gesprek
met de bewoners besloten om de woningen van Elkien
aan de Houkeslootstraat en de Zeilstraat toch te slopen
en opnieuw te bouwen. Woningverbetering bleek niet te
kunnen. Het is fijn voor de bewoners dat er nu duidelijkheid is wat er met hun huis gaat gebeuren.

Hoe reageren mensen op de coaching?
“Goed! Mensen worden zich bewust van hoe ze energie
kunnen besparen en gaan actief aan de slag. Ik hoor vaak:
‘Daar had ik nog niet aan gedacht!’ Meestal gaat het over
radiatorfolie of ledlampen, maar bijvoorbeeld ook over
korter douchen. Ook kan ik vertellen hoe je de juiste
ledlamp koopt. Daar zit nogal wat verschil in namelijk.”

Het Gangbord is als laatst aan de beurt bij de wijkvernieuwing. Waarschijnlijk pas in 2030 We gaan nog met de
bewoners in gesprek hierover.

Agenda
Wat wilt u kwijt aan de bewoners van Het Eiland?
“Het is goed om te weten dat ik niks kom verkopen.
Een voetbalcoach zorgt dat zijn spelers optimaal de bal
beheersen en beter worden in hun spel. Ik zorg dat u als
bewoner uw energierekening beheerst en beter wordt in
energiebewust leven.

• 15 december
Opening infopunt Valkstraat 5.
• Zodra het weer mag, zijn er wekelijks spreekuren zodat
u met al uw vragen terecht kunt op Valkstraat 5. Hou
de informatieborden en www.heteilandsneek.nl in de
gaten voor de openingstijden.

Ik kan drie keer langskomen. Zo kunnen we samen kijken
hoeveel energie u heeft bespaard.”
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Energie en geld
besparen?

Huur je een woning?
Doe dan mee aan onze bespaaractie! Op = op
Ga naar duurzaambouwloket.nl/rrew-sudwest-fryslan
Kies voor één van de drie opties.

1. Energiecoach (t.w.v. 150 euro)
Vraag de energiecoach aan. Deze coach helpt
je gratis energie besparen.

2. Geld terug (t.w.v. 70 euro)
Koop je lokaal iets waarmee je energie bespaart?
Of heb je al iets gekocht? Klik op ‘Geld terug over
aangeschafte producten’.

3. Online shoppen (t.w.v. 70 euro)
Klik op ‘Gratis online winkelen’. We verrekenen
het subsidiebedrag gelijk.

Heb je een vraag?
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.
E: info@duurzaambouwloket.nl
T: 072 - 743 39 56
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