
   

NIEUWSBRIEF DUURZAAMHEIDSNETWERK BARENDRECHT 

UPDATE JUNI 2021 

De samenleving gaat eindelijk weer open. Dat betekent dat we elkaar in levende lijve 

kunnen treffen, zoals bij de sessie voor ondernemers over energiebesparing en –

opwekking. Daarnaast hebben we een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd.  

Bijeenkomst energiebesparing en –opwekking, voor en door ondernemers 
Ook benieuwd hoe u als ondernemer de energielasten van uw bedrijfspand verlaagt of zelfs kunt 

verdienen aan het opwekken van energie? Kom naar de fysieke bijeenkomst op donderdag 1 juli 

2021 van 09.00 – 10.30. Uiteraard worden de RIVM richtlijnen in acht genomen. Locatie: Loods 38.  

Handelscentrum ZHZ 40, Barendrecht 

Programma 

08.45 inloop met koffie en thee 

09.00 – 10.00 inhoudelijk programma 

- Wethouder Tanja de Jonge: wat doet de gemeente aan energiebesparing- en opwekking? 

- Milieudienst DCMR: hoe te voldoen aan de Informatieplicht (Wet Milieubeheer) voor 

energiebesparing?  

 

- Aan de slag! Wat kan je als ondernemer concreet doen met energiebesparing- en 

opwekking? Barendrechtse ondernemers vertellen:  

o Hart4Solar: biedt zonnepanelen voor (bijna) alle bedrijfsdakconstructies; 

o Zonland: een energie coöperatie voor ondernemers; 

o Anode Energie: helpt door slimme inkoop je te besparen op de energierekening; 

o En meer over energiebesparing. 

10.00 – 10.30 napraten, elkaar weer eens in het echt zien 
 

Aanmelden 

Deelname is gratis. Aanmelden kan via e.v.baars@bar-organisatie.nl 

Voor max. 30 personen, dus wees er snel bij! 

Let op: i.v.m. verbouwingen is er geen toilet aanwezig 

 

 

Organisatiewijzingen: in naam, focus en structuur  
Het bestuur heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- De naam verandert van Duurzaamheidskring naar Duurzaamheidsnetwerk, om het open 

karakter meer te benadrukken; 

- Reden daartoe was dat het Duurzaamheidsnetwerk zich naast ondernemers óók gaat richten 

op inwoners en maatschappelijke organisaties. Deze doelgroepen wordt een podium 

geboden om duurzame voorbeelden naar voren te brengen, en te kunnen netwerken. Met 
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altijd als doel in het achterhoofd een duurzamer Barendrecht (en 

daarbuiten). Waar mogelijk wordt gekeken hoe het 

Duurzaamheidsnetwerk initiatieven vanuit de samenleving kan 

ondersteunen, verder kan helpen.  

- De ledenstructuur houdt op te bestaan. Er werd al een tijd geen contributie 

meer geheven, besloten is dit in de toekomst helemaal niet meer te doen.   

 

Andere duurzame activiteiten 

- 16-6-21: Webinar Duurzaam Wonen Rabobank IJsselmonde: 

https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/16-juni-webinar-duurzaam-wonen  

- 17-6-21: Webinar samen tegen voedselverspilling: 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/aanmelden-online-impactsessie/  

- 7-7-21: Ondernemersborrel Hart voor Klimaatzaken Ridderkerk 

- 23-10-21 t/m 30-10-21: Duurzaamheidsweek Barendrecht en Ridderkerk 

 

Contact 
Heeft u een vraag / opmerking voor de Duurzaamheidsnetwerk Barendrecht? 
Mail naar duurzaamheidsnetwerk@barendrecht.nl  
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