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Streeknieuws
Nieuws van uw Streekbelang
Met deze nieuwsbrief van Streekbelang De Belt-Schuinesloot brengen wij u op de hoogte van
de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze gemeenschap. Voor het actuele nieuws
verwijzen wij u naar de website, www.sbschuinesloot.nl en onze facebookpagina.
____________________________________________________________________________________

Gemeente Hardenberg krijgt 900.000 euro om huiseigenaren te
helpen bij energiebesparing
De gemeente Hardenberg gaat huiseigenaren in de gemeente in 2020 helpen om in de eigen
woning energie te besparen. Hiervoor ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van
900.000 euro. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor kleine energiebesparende
maatregelen in de eigen woning.
In de gemeente Hardenberg staan ruim 17.000 grondgebonden koopwoningen. Woningen zijn
verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale energieverbruik. Hier valt dus veel winst te
behalen. Daarom zet de gemeente Hardenberg zich al jarenlang in voor het verduurzamen van
woningen.
Ook in 2020 gaat de gemeente aan de slag met projecten die huiseigenaren helpen om thuis energie te
besparen. Hiervoor ontvangt de gemeente van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties
een subsidie van 900.000 euro uit de Regeling reductie energiegebruik. Het geld wordt onder andere
gebruikt om vouchers uit te geven waarmee huiseigenaren kleine energiebesparende maatregelen
kunnen treffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie, het
aanschaffen van led-lampen of hulp bij het inregelen van de CV-installatie. Daarnaast gebruikt de
gemeente de subsidie voor advies en tips aan huiseigenaren over kleinschalige maatregelen en om
inwoners te helpen bij het gezamenlijk inkopen van spouw- of vloerisolatie, HR++glas of zonnepanelen.
Begin 2020 werkt de gemeente de manier waarop huiseigenaren deze subsidie kunnen inzetten verder
uit. Huiseigenaren worden in de loop van 2020 door de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheden.
____________________________________________________________________________________
Algemene ledenvergadering
Streekbelang De Belt-Schuinesloot
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op
donderdag 13 februari 2020 in “Ons
Trefpunt”.
Vanaf 19.30u bent u van harte welkom voor
een kop koffie/thee.
Het officiële gedeelte start om 20.00u.
Tijdens deze avond zal Peter Hermans van de
gemeente Hardenberg een presentatie
verzorgen over o.a. verduurzaming in de buurt
en hoe je dit als buren gezamenlijk kunt
oppakken.

Wonen in De Belt-Schuinesloot
Op donderdag 23 januari 2020 organiseert
Streekbelang De Belt-Schuinesloot in
samenwerking met de gemeente Hardenberg en
Woningstichting Vechtdal Wonen een
inloopavond voor inwoners die een
woon/verhuiswens hebben.
U kunt deze avond aangeven naar welke type
woning u zou willen verhuizen in het dorp. Denk
hierbij aan huur-, senioren, starters, 2-onder-1
kap of vrijstaande woningen.
Vanuit de gemeente en woningstichting zijn er
die avond mensen aanwezig die uw wensen in
kaart brengen.

Locatie: “Ons Trefpunt”
Tijd: vanaf 19.00u tot ca. 20.30u
_____________________________________________________________________________________

Het bestuur van Streekbelang wenst u een voorspoedig en gezond 2020!
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Lid worden van Streekbelang
Vindt u het belangrijk mee te praten over de leefomgeving van onze streek en draagt u het
Streekbelang een warm hart toe?
Voor slechts € 5,- per jaar bent u lid van Streekbelang De Belt-Schuinesloot.
Met uw bijdrage kunnen wij zaken in gang zetten die de leefbaarheid in ons dorp bevorderen. U kunt
zich aanmelden via onze site: www.sbschuinesloot.nl. of bij één van onderstaande bestuursleden:
Alice Hilberdink
Wim Spijker
Marinus Haverkort
Arjan Jansen
Bertus Wijnholt
Herma Nijhof
Johan Nieuwland
Peter van Oenen

Schuineslootweg 23
Geert Migchelsweg 42A
Geert Migchelsweg 44
Geert Migchelsweg 43
Lutterveldweg 19
Schuineslootweg 160
Schuineslootweg 60
Schuineslootweg 30

0523-685007
0523-681101
0523-683657
0523-680717
0523-682784
0528-351227
0523-684707
0523- 266406

Activiteiten in “Ons Trefpunt”
Trefkoffie
Elke laatste donderdagmiddag van de maand is
er TREFKOFFIE in “Ons Trefpunt’. Vanaf 14.00u
is er de mogelijkheid elkaar te treffen, een kop
koffie te drinken, spelletjes te doen of gewoon
even bijpraten. Deze middag wordt al sinds 2012
georganiseerd en bezocht door inwoners van
Schuinesloot en omstreken. Lijkt u dit ook wat?
U bent van harte welkom!
_____________________________________

Gymnastiek
Elke vrijdagmiddag dat de kinderen van VAW
gymles hebben, is de kleine zaal voor u geopend.
Hier kunt u de tijd van de gymles overbruggen.
Voor één euro kunt u hier een kopje koffie/thee
nuttigen met andere (groot) ouders. Heeft u
meerdere kinderen op gym in verschillende
groepen? Voor de kleintjes zijn er spelletjes en
tekenspullen aanwezig.
______________________________________

IkPas in januari van start
2020 gaat bijna beginnen. Heb jij goede voornemens gemaakt? Wat vaker uit eten gaan,
meer bewegen, stoppen met roken, minder drinken? Bij dat laatste kan IkPas je helpen.
IkPas is een jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroepen om je alcoholgebruik 30 dagen (vanaf
1 januari) op pauze te zetten. Je kunt je vanaf nu inschrijven.
Samen met huisartsen in het Vechtdal, werkgevers, onderwijs, zorgprofessionals en gemeente
Hardenberg worden de mogelijkheden om minder alcohol te drinken onder de aandacht gebracht. IkPas
is een uitdaging aangaan met jezelf. 30 dagen geen alcohol drinken om eens te kijken wat het met je
doet. Met IkPas ben je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, vastgeroeste
patronen worden doorbroken en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
IkPas heeft effect
IkPas is een landelijk initiatief en heeft veel effect. Deelnemers van voorgaande edities voelden zich
tijdens IkPas fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid. Bovendien bleek dat
deelnemers zes maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.
Voorlichting en meedoen
De gemeente Hardenberg organiseert via Tactus in de regio activiteiten, zoals voorlichting op scholen,
sportclubs en buurthuizen, om het gebruik van alcohol bij verschillende doelgroepen te verminderen.
Voorkomen van alcoholschade en niet drinken onder de 16 zijn de belangrijkste aandachtspunten.
Hoewel bijna twee derde van de inwoners uit de gemeente Hardenberg genoeg beweegt, kampt meer
dan de helft wel met overgewicht. 1 op de 5 mensen drinkt overmatig alcohol. Dat blijkt uit de
gezondheidsmonitor van de GGD IJsselland. Is alcohol drinken voor jou een gewoonte geworden? En wil
je weten hoe je je voelt zonder alcohol? Drink dan eens een maand niet. Meedoen kan via
www.ikpas.nl/vitaalvechtdal
__________________________________________________________________________

