
Meer weten? Kijk op:
www.zandweerdstroomt.nl

Infopunt 
Duurzaamheidsteam Zandweerd

Blijf op de hoogte!
Elke 2 tot 3 maanden komen we met een Zandweerd Stroomt Update. Wil je de update digitaal ontvangen? 
Stuur dan een mail naar zandweerdstroomt@deventer.nl met daarin je naam, adres en postcode en de 
vermelding ‘digitale update’.

Duurzaamheidsteam
Het Duurzaamheidsteam Zandweerd is te volgen via Facebook.com/zandweerdstroomt. Heb je vragen? Stuur 
dan een mail naar zandweerdstroomt@gmail.com, of breng een bezoekje aan het Infopunt van het duurzaam-
heidsteam aan de Pieter de Hooghstraat 2 (ingang aan de zijkant). Het infopunt is (m.u.v. schoolvakanties) in 
principe elke maandag en woensdag open van 9.30 tot 12.00 uur.

Gemeente
Voor vragen aan de gemeente kun je contact opnemen met Mariska Mentink, gebiedsregisseur Zandweerd. 
Zij is telefonisch bereikbaar via 14 0570 en per mail op zandweerdstroomt@deventer.nl.

Terugblik geslaagde wijkdag
Op een heerlijk zonnige zaterdagse meidag was er weer een wijkdag in de Zandweerd! Speeltuinvereni-
gingen, bewonersvereniging, Duurzaamheidsteam Zandweerd en andere actievelingen in de Zandweerd 
sloegen de handen ineen voor een gezellige en actieve dag voor jong en oud. Overal in de wijk openden 
organisaties de deuren en waren er pop-ups met kraampjes waar van alles te zien en te beleven was.

Wijkbewoners maakten kennis met elkaar en met de verschillende verenigingen en organisaties in de Zand-
weerd. Kinderen konden zich laten schminken of springen op het luchtkussen en belangstellenden maakten 
een ritje in de elektrische deelauto die een rondje reed langs de pop ups. De singer-songwriters maakten er 
een geweldige sfeer van en het zonnetje deed de rest. Het was een heerlijke dag voor en door de wijk. Voor 
herhaling vatbaar!

zaterdag
14 mei

Het Duurzaamheidsteam bestaat uit vrijwilligers uit de wijk.
Het infopunt is daarom soms niet op maandag en woensdag open. 
Let op de strandvlag voor de ingang: als de vlag er staat, is het infopunt geopend!

Op zaterdag 14 mei is ook het infopunt van 
het Duurzaamheidsteam Zandweerd feestelijk 
geopend. Met medewerking van de Cees Wilkes-
huisschool heeft het Duurzaamheidsteam vanaf nu 
een eigen stek in de wijk! Bewoners en ondernemers 
van de Zandweerd kunnen voortaan met hun duur-
zame vragen terecht aan de Pieter de Hooghstraat 
2 (ingang aan de zijkant van de Cees Wilkes-
huisschool). Leden van het Duurzaamheidsteam 

Zandweerd zijn in principe op maandag- en 
woensdagochtend van 9.30 - 12.00 uur aanwezig 
om vragen te beantwoorden over woningisolatie, 
minder gas verstoken, auto’s delen, regenwater 
opvangen, het aanvragen van subsidies, meer 
groen op straat, minder zwerfafval, enzovoort. 
Koffie en thee staan klaar. Met een zandkoekje erbij 
uiteraard. Loop gerust even binnen!
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Kerstboomwens vervuld! 
Het Duurzaamheidsteam Zandweerd plaatste in december bij de Lidl een kerstboom voor de wijk. 
We beloofden de leukste wens in vervulling te laten gaan. En hoe leuk! Marieke schreef haar wens op een 
kaartje en hing die in de wensboom. Marieke woont aan de Tweede Weerdseweg. Ze wilde zo graag een 
groene voortuin, maar het zware werk was haar te veel. Het Duurzaamheidsteam schoot te hulp!

Het Duurzaamheidsteam vond het een prachtige bestemming en ging bij Marieke langs om te vertellen 
dat haar wens in vervulling zou gaan. En toen begonnen de voorbereidingen. Groen werd ingekocht, zwarte 
grond werd door een aardige wijkgenoot gedoneerd, agenda’s werden naast elkaar gelegd en eind mei gin-
gen Willemien en Esther van het Duurzaamheidteam bij Marieke aan de slag! In de tuin staan nu een appel- 
boompje, een paar klimhortensia’s, lavendelplanten en een hoop bodembekkers. Appeltjes hangen al aan de 
boom. Zo werd Marieke’s kerstboomwens vervuld! Aan de binnenzijde van deze folder een fotocollage.

Vernieuwde website
met veelgestelde vragen
Wil je meer weten over energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden of lekker koelen 
met een groen dak en groene tuin? Kijk dan op de vernieuwde website van Zandweerd Stroomt.
www.zandweerdstroomt.nl

De lijst met veelgestelde vragen is ook helemaal geactualiseerd en staat op:
www.zandweerdstroomt.nl/vraagenantwoord



Klussendienst Zandweerd
1 oktober van start
In april won het idee voor de Klussendienst Zandweerd ‘Van de wijk, voor de wijk’ de 
tweede prijs bij de Deventer Innovatieprijs 2022. Vanaf 1 oktober gaan de klussers 
aan de slag in de Zandweerd. Heb je een klus of zelf gouden handen? De klussen-
dienst is er voor jou.

Woon je in de Zandweerd en heb je een klus in huis of in de tuin? Wil je minder gas 
verstoken of vraag je je af hoe zo’n tochtstrip ook al weer werkt? Heg snoeien, zolder 
opruimen, lamp ophangen, kieren dichten? Iemand nodig voor het praktische werk? 
De klussendienst staat voor je klaar! Voor een fijn tuintje, een comfortabel huis, een 
gezellig praatje, én… een duurzame toekomst. Goed bezig!

Duurzaamheidsteam
Wij zijn het Duurzaamheidsteam. Wij wonen in de Zandweerd en wij gaan voor minder: 
minder gas verstoken, minder geld uitgeven, maar ook: meer groen, meer verbinding 
in de wijk, meer kopjes koffie met een zandkoekje. Wil je ook aan de slag in je eigen 
huis, de straat of de wijk? Wij helpen jou en je buren op weg met tips, weetjes en leuke 
acties.

Aan de slag met jouw klus
Vanaf 1 oktober gaan we met (vrijwillige) klussers de Zandweerd in om jouw klus te 
klaren. Wijkgenoten helpen elkaar met de eenvoudige klussen in en om het huis. Geen 
gedoe: meld je klus aan, kom in contact met een vrijwillige klusser uit de wijk, maak 
een afspraak, de klusser komt langs en helpt je met de klus, drinkt nog even een kopje 
koffie, jullie kletsen nog even gezellig na en klaar! 

Lamp opgehangen, hegje geknipt, zolder opgeruimd, deur weer strak in de lak, kieren 
gedicht. En vooral met die duurzame klussen zoals het plaatsen van tochtstrips en 
radiatorfolie, helpen we elkaar goed op weg: geen koude voeten meer, energierekening 
omlaag, het milieu minder belast. Zo geregeld!

Gratis, maar niet helemaal voor niks
Een klus wordt gratis uitgevoerd. We streven ernaar om de kosten te dekken vanuit 
subsidies, sponsoring en Social Return on Investment. Maar jij als wijkbewoner betaalt 
niks en je klus wordt geklaard. Hoe mooi is dat?

We vragen je wel of je per klus een tegenprestatie wilt leveren voor en in de wijk. 
Wat dat precies is? Misschien zelf een keer mee klussen, boodschappen doen voor 
iemand in de buurt, wandelen met iemand in een zorgsituatie, afval opruimen of flyers 
rondbrengen met het Duurzaamheidsteam. Maar je mag ook zelf iets aandragen.  
We zijn benieuwd naar wat jullie voor moois inbrengen! En wil je toch geld doneren aan 
de goede zaak? Een vrijwillige bijdrage in de kosten is natuurlijk altijd welkom.

Slim Warmtenet Zandweerd
levert vanaf 1 oktober warmte
Eind juni is gestart met de aanleg van de warmtebuizen van het Slim Warmtenet Zandweerd in de Rubens-
straat en de Hobbemastraat. Deze buizen zijn nodig om de nieuwe woningen in de Tuinen van Zandweerd 
en de nieuwbouw aan de Rubensstraat via het warmtenet te verwarmen. Kortom: we zijn begonnen! Vanaf 
1 oktober dit jaar worden de woningen aangesloten en is het warmtenet in werking.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar zandweerdstroomt@deventer.nl

Het buizennetwerk moet logisch door de wijk 
liggen én inwoners moeten zo min mogelijk over-
last hebben van de werkzaamheden. De komende 
maanden kun je in de wijk technische medewer-
kers tegenkomen. Zij zoeken uit wat de handigste 
plekken zijn voor de aanleg van het warmtenet.

Als er keuzes gemaakt moeten worden voor de 
openbare ruimte, dan  zijn daarover vooraf ge-
sprekken met inwoners om wensen en ideeën 
op te halen. 

Bewonersbelangen zijn belangrijk
Het is belangrijk om invloed te hebben op het 
warmtenet en de warmteleverancier. Daarom is 
het warmtenet in eigendom van de gemeente. Zo 
kan de gemeente zo goed mogelijk opkomen voor 
de belangen van de Zandweerders.

Je wilt er wel op vooruitgaan
De samenwerkingspartners willen de bewoners van 
Zandweerd een aantrekkelijk aanbod doen om ook 
aan te sluiten op het warmtenet. Mede door de 
onzekere tijd met prijsstijgingen van allerlei produc-
ten hebben we nog een paar maanden nodig voor al 
het rekenwerk. Eind 2022 neemt de gemeenteraad 
waarschijnlijk een besluit over de aanleg van het 
warmtenet in de rest van de wijk. Dan kunnen we 
iedereen hopelijk ook een super aantrekkelijk aanbod 
doen.

Globale planning
Huurders van Rentree, ieder1 en Eigen Bouw krijgen 
als eerste een aanbod om aan te sluiten op het 
warmtenet. Dat aanbod komt waarschijnlijk medio 
2023. Snel daarna zijn stapsgewijs de particuliere 
woningeigenaren aan de beurt.

Waarom aansluiten op warmtenet steeds aantrekkelijker wordt:

1 In mei kondigde het kabinet aan dat vanaf 2026 een cv-ketel niet meer door een cv-ketel vervangen 
 mag worden. Inwoners moeten dan overstappen op een duurzamer alternatief zoals een aansluiting 
 op het warmtenet.

2 Er is een wet in de maak die regelt dat de koppeling tussen de gasprijs en de warmteprijs verdwijnt. 
 Nu zijn de prijzen van warmte nog aan de hoge gasprijzen gekoppeld. De nieuwe wet regelt dat, als 
 de kostprijs van warmte lager is dan die van gas, de koppeling met gas dan losgelaten mag worden. 
 Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is goed nieuws! Het betekent dat je huis verwarmen met 
 het warmtenet zeer waarschijnlijk goedkoper gaat worden dan verwarmen met een cv-ketel. De wet 
 gaat waarschijnlijk in 2023 in.

3 De gemeente heeft ervoor gekozen om zelf eigenaar te zijn van het Slim Warmtenet Zandweerd. 
 Zo houdt de gemeente invloed op de beslissingen en voortgang en is er ook zekerheid van betaal- 
 baarheid op de lange termijn.

Klussen en klussers gezocht!
Meld je nu aan voor jouw gratis klus. En wil jij je misschien ook vrijwillig inzetten? Kom erbij! 
Want de klussendienst is van ons allemaal! Vul het formuliertje in en wij nemen dan met jou contact op 
om jouw wensen te bespreken. Je kunt ook bellen met 06 28 41 28 40 of kom op maandag- of woens-
dagochtend langs bij het infopunt van het Duurzaamheidsteam Zandweerd bij de Cees Wilkeshuisschool 
(zij-ingang: Pieter de Hooghstraat 2). Graag tot gauw!

Formulier invullen? Ga naar: tinyurl.com/DuurzaamZandweerdContact

Meld je nu aan 
voor jouw gratis klus.

De klussendienst
is van ons allemaal!

“Wij helpen jou en je buren op weg 
  met tips, weetjes en leuke acties.”
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Willemien & Esther van het Duurzaamheidsteam

vervullen Marieke’s kerstboomwens!

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Download dan de Bouwapp via de QR-code. Vervolgens 
kun je zoeken naar ‘Deventer – Warmtenet Zandweerd’.


