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Samen bepalen we 
  hoe we Herpt 
  toekomstbestendig 

   maken

  WAT WE SAMEN
DOEN, HOEVEN WE
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Dat is makkelijker, 
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  WAT WE OPWEKKEN, 
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Zon op daken
Warmte uit water

KLIMAATBESTENDIG
EN DUURZAAM

Meer natuur en biodiversiteit
  Voorzieningen voor droge

en natte periodes

WATERBERGING

WAT WE NIET GEBRUIKEN
HOEVEN WE OOK NIET
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Door isoleren en besparen
  zijn we allemaal beter uit



De bloem- 
bollen en 
nestkastjes 
hebben de 
natuurlijke 
vijanden aan- 
getrokken.

Klimaatbestendig en duurzaam
We willen een klimaatbestendig en duurzaam 
Herpt, gebouwd op onze kracht (samenwerking) en 
op onze eigen manier (eigen regie), waardoor we 
onze mooie leefomgeving kunnen versterken met 
meer natuur en biodiversiteit. 

We werken vanuit drie uitgangspunten:

· Wat we samendoen hoeven we niet alleen te doen
Samenwerken maakt het makkelijker, sneller en 
goedkoper, en het versterkt onze samenleving. 

· Wat we niet gebruiken hoeven we niet op te wekken
Door te isoleren en energiebesparing zijn we 
allemaal beter uit. 

· Wat we opwekken hoeven we niet te kopen
Door zonnepanelen op onze daken, eventueel 
warmte uit het Oude Maasje of de Bergsche Maas, en 
andere opties − zoals een zonneveld of windpark − 
wekken we zoveel mogelijk zelf onze energie op. 

OVERZICHT VERVOLGACTIES
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Het is alweer een jaar geleden dat de vorige nieuws- 
brief verscheen. De werkgroep was blij verrast met het 
aantal stickers dat op de ramen werd geplakt. Het is 
�jn om te weten dat veel mensen het werk van de 
groep een warm hart toedragen. Gelukkig zijn we in 
goede gezondheid in staat geweest ons werk 
(weliswaar op een lager pitje) voort te zetten. We 
willen u graag over de voortgang informeren.

Blij met een duurzaam Herpt
Ook bij deze krant krijgt u een raamsticker. 
Wij zouden het leuk vinden als u die wilt plaatsen 
om aan te geven dat u het werk van de werkgroep 
waardeert of een duurzaam Herpt een warm hart toedraagt.

Actie eikenprocessierups

In oktober 2019 zijn we op natuurlijke wijze de strijd 
aangegaan met de eikenprocessierups.

Op weg naar een visie voor een duurzaam Herpt

In de vorige nieuwsbrief hebben we de opties 
gepresenteerd die relevant zijn voor Herpt om onze 
duurzaamheidsambities te halen. In onze doelstellingen
staan verhoging van de biodiversiteit, behoud van 
het landschap en zelf de regie houden voorop. We 
kijken hoe we zelfvoorzienend, klimaatbestendig en 
CO2-neutraal kunnen worden door een goede mix van 
oplossingen. In de afgelopen maanden zijn we daar 
verder op ingegaan om te komen tot de kern.

Praatplaat

We willen checken of u zich kunt 
vinden in deze uitgangspunten −
en of u mee wilt doen. 

Daarom is een ‘praatplaat’ gemaakt met de belangrijkste
elementen. Naast de bovenstaande punten zijn dat 
ook de concrete vervolgacties die hiernaast worden 
beschreven.

Herptse coöperatie

Opstarten van een coöperatie waarmee we 
gezamenlijk concrete stappen kunnen zetten, 
want wat we samendoen hoeven we niet alleen te doen. 
Bijvoorbeeld voor collectief inkopen van zonnepanelen
of energiebesparende maatregelen, subsidie aanvragen
voor haalbaarheidsstudies of investeren in gezamenlijke 
energieopwekking (zon op grotere daken, 
windpark en/of zonneveld).

De coöperatie is ook
belangrijk om gespreks-
partner te kunnen worden
in de Regionale Energie en
Klimaat Strategie (REKS):
www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS
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Energiebesparen en isoleren

We gaan verkennen wat we kunnen doen met 
energiebesparing voor onze woningen, want wat we 
niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. 
Bijvoorbeeld met warmtebeelden van de huizen 
waardoor we zien waar isolatie kan helpen. 

Via workshops gaan we samen bekijken welke energie-
besparende maatregelen genomen kunnen worden. 
We gaan ook onderzoeken welke subsidie- en/of 
�nancieringsmogelijkheden er zijn. 

We hebben unieke huizen 
die niet altijd makkelijk te
isoleren zijn. Door samen
op te trekken kunnen we
van elkaar leren. We zorgen 
dat alle portemonnees 
mee kunnen doen.

Grootschaligere en innovatievere opties

Voor de langere termijn zijn er ongetwijfeld 
nog andere opties voor energieopwekking die 
interessant kunnen zijn voor Herpt. We zijn gestart 
met een aantal verkenningen, bijvoorbeeld 
voor een zonneveld op 
de Bakkersdam, wind-
turbines en warmte uit 
het Oude Maasje en/of 
Bergsche Maas. 

Op termijn willen we 
excursies organiseren om 
te kijken hoe het werkt, wat
ervoor nodig is en hoe het in Herpt zou kunnen passen.

Biodiversiteit

Bewoners van Herpt hebben zich aangesloten 
bij het project Dorpsnatuur in Heusden. De komende 
jaren gaan we de leefomgeving van tuinvogels, 
vlinders, vleermuizen, egels en libellen in onze eigen 
tuinen en op (agrarische) bedrijfsterreinen verbeteren. 
Ook op gemeentegrond of langs 
watergangen binnen 
Herpt, waarbij grotere 
oplossingen zoals een 
voedselbos en water-
berging voor droge
seizoenen een punt van 
aandacht worden.
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Zon op dak

Veel mensen hebben aangegeven het 
belangrijk te vinden om zoveel mogelijk energie
op te wekken via onze daken, want wat we zelf 
opwekken hoeven we niet 
te kopen. 

Dat kan via de op te richten
coöperatie op je eigen dak 
(bijvoorbeeld door 
gezamenlijk inkopen) en
op een aantal grote daken 
in het dorp.
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HERPT U MEE?
De komende tijd gaan we actief 
aan de slag met deze acties. 
We houden u op de hoogte 
van speci�eke activiteiten via 
huis-aan-huis �yers - en hopen 
u straks (weer) te ontmoeten! 

Laat ons weten als u een actieve rol wilt spelen!

Volg ons op de website:
herpt.info/dorpsraad/commissies/duurzaamheid/

Neem contact op of meld u aan voor de digitale 
mailinglijst):
duurzaamherpt@gmail.com

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de werkgroep Duurzaamheid 
van de Dorpsraad Herpt, en is mede mogelijk gemaakt door het 
SMILE-project. De werkgroep wil in het bijzonder Erwin Elling en 
Sanne Roemen van House of Progress bedanken voor hun 
ondersteuning in de workshops om tot deze visie te komen.waardeert of een duurzaam Herpt een warm hart toedraagt.

DUURZAAM 
HERPT

Laat ons weten als u een actieve rol wilt spelen!
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