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Renkum bij Change Now Summit Paris 
Dat we in een inspirerende gemeente wonen weet u natuurlijk al lang. Maar sinds kort weet ook de 
rest van de wereld dit! Vorige maand was de gemeente Renkum te gast bij de ChangeNOW Summit 
in Parijs, waarbij ruim 28.000 deelnemers uit 120 landen aanwezig waren. Vertegenwoordigers van 
pionierende lokale overheden en bedrijven kwamen hier bijeen om te praten, discussiëren, 
presenteren en inspireren over nieuwe manieren om de wereld een stuk duurzamer te maken. Niet 
alleen ging het over de manier waarop de uitstoot van CO2 verminderd kan worden, ook 
presenteerden verschillende steden innovatieve aanpakken voor duurzaamheid.  
 

Wethouder Joa Maouche ging samen met Jeff 
Kirschner – ontwikkelaar van de zwerfafvalapp 
Litterati – in gesprek over de Renkumse 
zwerfafvalaanpak. Met behulp van de app 
Litterati brengen we het zwerfafvalprobleem in 
kaart en leggen we het gevonden zwerfafval vast. 
Dit doen wij samen met talloze vrijwilligers van 
onze zwerfafvalbrigades, Stichting GoClean De 
Liemers en Provincie Gelderland. Renkum 
Verduurzaamt tenslotte Samen.  

 
Op basis van de data ontwikkelt de gemeente Renkum haar zwerfafvalbeleid dat zorgt voor het 
verminderen van het zwerfafval op straat. De Renkumse aanpak werd enthousiast ontvangen. 
Diverse lokale overheden zijn enthousiast en gaan onderzoeken of ook zij, samen met hun 
inwoners, hun zwerfafvalproblematiek op deze manier kunnen aanpakken. Want in je eentje maak 
je verschil, samen creëren we impact! Bekijk hier de bijdrage van Joa Maouche in Parijs.  
 
Zwerfafvalbrigade in Doorwerth van start 
Zwerfafval is voor veel mensen één van de grootste ergernissen die er is. Gelukkig zien we op 
steeds meer plaatsen dat mensen hun krachten bundelen en hier iets tegen doen! Samen gaan 
onze inwoners met een knijper en afvalzak op pad 
om hun wijk zwerfafvalvrij te maken. Sinds kort is 
er ook een zwerfafvalbrigade gestart in Doorwerth, 
waarbij mensen gezamenlijk hun woonomgeving 
zwerfafvalvrij maken.  
 
De zwerfafvalbrigades in Oosterbeek, Renkum en 
Doorwerth komen tot stand door de samenwerking 
met de gemeente. De gemeente Renkum omarmt 
deze vrijwilligers en stellen onder meer hesjes, 
handschoenen, knijpers en vuilniszakken ter 
beschikking om het zwerfafval te kunnen opruimen. 
Ook kunnen zakken opgehaald zwerfafval via ACV ingezameld worden. 
 
De zwerfafvalbrigades gaan regelmatig aan de slag om verschillende gebieden in hun omgeving 
schoon te houden en het is nog gezellig ook! Wilt u zich aanmelden bij een zwerfafvalbrigade of 
zelf aan de slag? Stuur dan een mailtje naar info@goclean-deliemers.nl  
 



 

 

Proef met GF-E scheiden bij hoogbouw 
Het scheiden van de verschillende soorten afval in huis gaat 
behoorlijk goed. Toch kan het altijd beter. Voor met name 
bewoners van hoogbouwwoningen is er nog veel te 
verbeteren. Voor die locaties starten we nu met een proef om 
groente, fruit en etensresten gf+e) gescheiden aan te 
bieden. Nog altijd zitten er behoorlijk veel gf+e in het 
restafval. Uit sorteerproeven die in het jaar 2019 zijn 
gehouden, blijkt dat er 44% gf+e in het restafval aanwezig 
is. Dit komt door de beperkte mogelijkheden die er zijn om 
gf+e te scheiden. Op ruim 60 hoogbouwlocaties hebben 
bewoners een kliko voor gf+e. Maar er zijn ook locaties waar 
die mogelijkheid er niet is. 
 
Proef met gf+e zuil 
Voor die locaties starten we nu een proef met speciale gf+e zuilen. Bewoners kunnen met gebruik 
van de afvalpas hun gf+e afval  aanbieden. In totaal kunnen er in deze proef 5 zuilen in de 
openbare ruimte worden geplaatst. Aan de plaatsing van de zuilen zijn wel voorwaarden gesteld. 
Benieuwd naar de voorwaarden of wilt u een zuil aanvragen? Kijk dan op: 
https://www.renkum.nl/Inwoners/Afval/Proef_met_gf_e_scheiden_bij_hoogbouw 
 
Groen Schoolplein 
Bij het nieuwe schoolgebouw van basisscholen de Atlas en de Keijenberg hoort een groen 
schoolplein. Ouders zijn druk bezig geweest om planten van de oude schoolpleinen naar het nieuwe 
schoolplein te verhuizen. Ook zijn er speeltoestellen geplaatst, zodat kinderen van onze scholen 
buiten kunnen spelen. In het voorjaar wordt de natuurspeelplaats verder ingericht en nog groener 
gemaakt, samen met de kinderen en ouders. Kijk hier voor meer informatie op:  
 
Het schoolplein is buiten schooltijden toegankelijk voor de kinderen van de scholen en ook voor 
kinderen uit de buurt. 
 
Ruim een ton voor energiebesparing Renkumse koopwoningen  
De gemeente Renkum heeft ruim een ton subsidie gekregen uit de Regeling Reductie 
Energieverbruik (RRE) om woningeigenaren in 2020 te stimuleren energiebesparende maatregelen 
te nemen. De helft van het geld besteedt de gemeente aan gratis producten voor huiseigenaren om 
zelf energie te besparen in huis. De andere helft gebruikt de gemeente voor gezamenlijke 
inkoopacties van bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen. Energie besparen zorgt voor 
wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. 
 
De gemeente Renkum wil de subsidie onder meer inzetten voor vouchers waarmee 
woningeigenaren energiebesparende producten kunnen aanschaffen, zoals LED-lampen, 
radiatorfolie, een waterbesparende regelaar voor de kraan, een stekker met aan-uitknop en 
leidingisolatie. Ook worden collectieve energie- en isolatieadviezen opgesteld, waarmee 
huiseigenaren een stappenplan krijgen op weg naar een aardgasvrije woning, zodat zij zich op de 
toekomst kunnen gaan voorbereiden en weten waarmee ze rekening moeten houden bij een 
verbouwing. Daarbij zorgt de gemeente voor energiecoaches, een loket voor informatie en advies, 
bijeenkomsten en collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen en beter 
inregelen van de cv-installatie. Voor monumenteigenaren zijn maatwerkadviezen mogelijk. De 
precieze invulling volgt in de loop van het jaar.   



 

 

Rijkssubsidies 
De RRE-subsidie voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
geldt voor 2020. Het is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak om een snelle start 
te maken met vermindering van CO2-uitstoot. Woningeigenaren die al 2 of meer 
isolatiemaatregelen in hun huis hebben uitgevoerd, kunnen daarvoor een andere subsidie 
aanvragen bij het rijk, kijk daar voor op deze website.  
 
RES – Regionale Energie Strategie 
Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt. Hiervoor is een grootschalige energietransitie 
nodig. Niet alleen in Renkum maar in heel Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland 
schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons 
en onze kinderen. Om dit in onze gemeente voor elkaar te krijgen, werken wij in de regio Arnhem 
Nijmegen samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). 
 
Wat staat er in de RES? 
In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe de regio zoveel mogelijk energie kan 
besparen. En hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. 
Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we 
hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio 
maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en 
betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. De komende tijd wordt de RES 
voor energieregio Arnhem Nijmegen verder uitgewerkt. 
 
Samenwerking RES 
Alle gemeenten van de energieregio Arnhem-Nijmegen werken samen aan deze grote opgave. Dat 
doen we met andere partijen, zoals de provincie Gelderland, de andere regio’s in de provincie, de 
waterschappen, energienetwerkbedrijf Alliander, het bedrijfsleven, grondeigenaren en -beheerders, 
energiecoöperaties en inwoners. Op bijeenkomsten verkennen we de mogelijkheden en wensen. 

 
Verduurzaamt u mee? 
Renkum Verduurzaamt Samen is een groeiend netwerk waarin inwoners, bedrijven, de gemeente, 
kennisinstellingen en andere organisaties elkaar inspireren en samenwerken 
aan diverse projecten en initiatieven met als doel om tot een klimaatneutraal 
en klimaatrobuust Renkum te komen. We verbinden kennis, ervaringen 
en ideeën op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. Samen 
slaan we de handen ineen! 



 

 

 
Hoe u zich kunt laten inspireren? Struin eens over de website www.renkumverduurzaamtsamen.nl 
Inmiddels zijn er al vele leuke initiatieven en tips verzameld. Ook uw bijdrage is van harte welkom! 
Heeft u nieuws, een activiteit voor de agenda, een duurzaam initiatief of een tip die u wilt delen? 
Mail ons dan op duurzaam@renkum.nl  
 
Energieloket Midden 
Gelderland 
Bent u op zoek naar een manier om uw 
huis (beter) te isoleren, een manier om 
inzicht te krijgen in uw energieverbruik of wilt u weten welke subsidies en financiering er bestaan 
voor energiebesparende maatregelen? Of wilt u alles weten over schoon vervoer? Kijk dan eens op 
deze website van het Energieloket Midden Gelderland (ELMG). Deze site staat vol met inspirerende 
en informerende voorbeelden over energiemaatregelen. Het ELMG is hét lokale kennisportaal voor 
energievragen voor particulieren en het kleinbedrijf.  
 
Aanmelden nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de gemeente Renkum. Wilt u op de hoogte blijven 
van duurzaam nieuws uit Renkum? Schrijf u dan in voor de digitale Nieuwsbrief Renkum 
Verduurzaamt Samen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Ga naar 
www.renkumverduurzaamtsamen.nl/nieuwsbrief en vul het aanmeldformulier in. Dan zorgen wij 
ervoor dat de volgende nieuwsbrief op uw digitale deurmat verschijnt. 
 
Heeft u vragen over duurzaamheid of input voor komende nieuwsbrieven? Neemt u dan contact op 
met de gemeente via  (026) 33 48 111 of duurzaam@renkum.nl 
 


