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Krimpen aan den IJssel staat voor de uitdaging om in 2050 
klimaatneutraal te zijn. Zoals alle gemeenten in Nederland 
dat moeten worden. Met het oog op de toekomst van onze 
kinderen moeten we de temperatuur op de aarde beheers-
baar houden. Dat betekent dat we in 2050 geen CO2 meer 
kunnen uitstoten. En dus willen we dan geen energiebron-
nen als olie of aardgas meer gebruiken.

Gelukkig helpen alle beetjes. Ook is het gelukkig dat we 
voorlopig in het stadium zijn van de bereikbare oplossin-
gen. Iedereen kan helpen, want iedereen kan energie be-
sparen en/of alternatieve energiebronnen gebruiken. Als 
gemeente proberen we inwoners te helpen om mee te 
doen. Daarbij gaan we wijkgericht te werk. De eerste wijk 
die we zo aanpakken is Kortland-Noord.

In deze brochure vindt u de activiteiten die de komende 
periode plaatsvinden in de wijk. Er is vast ook iets voor u of 
uw kinderen bij! Ik hoop u bij deze activiteiten te zien of te 
ontmoeten. En bedenk daarbij graag: energie besparen 
= geld besparen. Overigens, deze brochure is gedrukt op 
volledig gerecyceld papier. 

Wubbo Tempel
wethouder duurzaamheid 
& wijkwethouder Kortland-Noord

Vragen en meer informatie over de wijkactie?
Neem dan contact op met Pien ter Hedde van team 
Duurzaam Wonen en Werken.

T: 14 0180  / 06 29 64 85 64
E: duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl
I: www.krimpenaandenijssel.nl/wijkactieKortlandNoord

Verschijning
juni 2021

Krimpen 
klimaatneutraal,
ook Kortland-
Noord

VOOR
WOORD Subsidie groene 

daken en gevels

Heeft u een woning, schuur of bedrijfspand in 
Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u subsidie 
aanvragen voor de aanleg van een groen dak of 
een groene gevel. 

Door een groen dak of groene gevel isoleert u uw pand erg 
goed. Dit kan zorgen voor een flinke besparing op uw ener-
gierekening! Ook draagt u hiermee bij aan een duurzaam, 
gezond en waterbestendig Krimpen aan den IJssel.

Twee soorten groene daken
Er zijn 2 hoofdtypen groene daken: intensieve en exten-
sieve daken. Het verschil zit in het soort vegetatie en de 
constructie. De beplanting van extensieve daken kan 
bestaan uit vegetatiematten van mos, gras, kruiden of 
vetplanten. Bij intensieve daken kan het gaan om een 
grotere variatie in beplanting. Daar is een geschikte dakhel-
ling en meer draagkracht van het dak voor nodig.

Groene gevels zijn er in een aantal soorten. Hiervoor zijn 
verschillende systemen ontwikkeld. De begroeiing kan 
vanaf de grond direct tegen de gevel aan groeien. Het kan 
ook als een los systeem tegen de gevel geplaatst worden. 
Het is ook mogelijk om klimplanten met geleiders tegen de 
muur op omhoog te laten groeien.

Voordelen van groene daken en gevels
• Een groen dak of groene gevel kan tot 65% van de regen 

vasthouden en daarmee de afvoer naar de riolen sterk 
verminderen.

• Groene daken en gevels zorgen voor verbetering van de 
luchtkwaliteit en gaan de gevolgen van klimaatveran-
dering tegen.

• Groene daken en gevels werken isolerend. In de winter 
is dit een warmte-isolatie. In de zomer heeft dit een 
koelend effect. Dit is allebei goed voor de binnentem-
peratuur.

• Groene daken en gevels hebben een positief effect op 
de biodiversiteit in de omgeving.

Kijk voor alle informatie over de subsidie voor 
groene daken en gevels op 
www.krimpenaandenijssel.nl/groenedaken.



Als je aan komt lopen bij de jaren ’60 woning 
van inwoner Lars Muis, zijn ze niet te missen: 
de zonnepanelen op het dak. “Dat zorgt voor 
lekker wat energie,” zegt Muis. In combinatie 
met dak-, vloer- en spouwmuurisolatie is het 
bovendien comfortabel wonen. Dankzij de 
Duurzaamheidslening kon Muis deze maatre-
gelen treffen. Niet alleen goed voor de  
energierekening en het wooncomfort. Ook zijn 
de getroffen maatregelen goed voor het milieu 
en de waarde van zijn woning. 

De verhuizing was het moment voor Muis om in kaart te 
brengen wat hij de komende 10 jaar betaalt aan energie-
kosten. “Je schrikt echt als je dat ziet. Dan ga je nadenken 
of je daar op kan besparen.” Hij begrijpt dat het kosten-
plaatje van energiebesparende maatregelen ook kan 
afschrikken. Hij adviseert daarom om naar de lange 
termijn te kijken. “Zeker op de lange termijn is het voor-
deliger om te investeren in je huis. Betaal niet zomaar elke 
keer maar weer opnieuw die elektriciteitsrekening.”    

Energiebesparende maatregelen betalen met 
de Duurzaamheidslening
Om de energiebesparende maatregelen te kunnen 
treffen, sloot Muis een laagrentende duurzaamheids-
lening af bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Geld 
lenen via de Duurzaamheidslening levert uiteindelijk 
geld en comfort op. Dit beaamt Muis. Hij is dan ook erg 
tevreden met de verduurzaming van zijn woning. Boven-
dien zijn de maatregelen een mooie toevoeging voor de 
waarde van zijn huis. “Het leeghalen van de zolder voor  
de dakisolatie kostte wel even wat tijd. Maar het ruimt 
wel meteen lekker op.” Muis hoort wel eens dat mensen 
wachten met bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen 
omdat de ontwikkelingen snel gaan. Hij besloot om juist 
niet te wachten met verduurzamen. “Als je kijkt naar de 
toekomst, is het belangrijk om wat te doen voor het milieu. 
Maar ook als je kijkt naar het overheidsbeleid weet je dat 
er dingen gaan gebeuren. Dus hoe eerder je erbij bent, 
hoe beter wat dat betreft.” 

Muis ziet de Duurzaamheidslening  als 
een investering
“Uiteindelijk moet je die kosten toch gaan maken. Na 
15 jaar heb je de boel afgelost en ga je er echt geld aan 
overhouden. Anders ben je elke maand geld kwijt aan je 
energiemaatschappij. De prijs van energie gaat alleen 
maar omhoog. En het is niet de verwachting dat die de 
komende jaren gaat dalen.” Een pluspunt van de Duur-
zaamheidslening is volgens Muis de mogelijkheid om ook 
dingen zelf te doen. Zo isoleerde hij zelf zijn garage. “Dan 
hoef je alleen maar materiaal te bestellen en mag je het 
er zelf inhameren.” De gemeente was makkelijk benader-
baar tijdens het proces. De declaraties zijn eenvoudig in 
te dienen.

Verdiep u in duurzame maatregelen
Muis vond het interessant om zich te verdiepen in verduur-
zamingsmaatregelen. Als u dit niet wilt, raadt  hij u aan om 
met een deskundige te praten. Verder adviseert hij om 
eens een kijkje te nemen bij iemand die al verduurzaamd 
heeft. Zo krijgt u een beeld van de mogelijkheden en 
wat dat oplevert. Ook is het belangrijk om in de gaten te 
houden wat er de komende jaren gaat gebeuren op ener-
giegebied. Meer informatie over duurzaamheid vindt u 
op www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid. 

“Hoe eerder je 
erbij bent, hoe beter!” 

KRIMPENSE INWONER



Steeds meer inwoners gaan aan de slag met 
energiezuinig wonen. De gemeente Krimpen 
aan den IJssel helpt u daar graag bij. Daarom 
organiseren wij in uw wijk de wijkactie
 ‘Energiezuinig wonen in Kortland-Noord’. 
Doet u mee met uw woning?

Afgelopen maand is voor 5 woningen in uw wijk Kortland-
Noord een uitgebreid adviesrapport voor energiebe-
sparing opgesteld. Dat is gedaan door energieadviseurs 
Stijn en Roeland van het Regionaal Energieloket. In dit 
rapport staat hoe u het comfort, de kwaliteit en het ener-
gieverbruik van uw woning kunt verbeteren. Ook staat 
erin wat u kunt doen om uw woning klaar te maken voor 
een toekomst zonder aardgas. Voert u een deel van de 
adviezen uit? Dan bespaart u veel energie. Het rapport 
geeft ook een schatting van hoeveel energiekosten u kunt 
besparen. Door het zorgvuldig selecteren van de voor-
beeldwoningen belichten we in de energierapporten 
verschillende woningtypes, woningkenmerken en bouw-
jaren. Zo is er altijd een rapport wat ook interessant voor 
u is.

Benieuwd naar het advies voor uw woningtype? 
Kom naar de online informatieavond met de wijk 
op 5 juli om 19.30 uur
Tijdens de online informatieavond op 5 juli geven we 
tussen 19.30 en 21.00 uur uitleg over de adviezen per 
woningtype in uw wijk. Ook krijgt u informatie over 
subsidies voor energiebesparende maatregelen en de 

Duurzaamheidslening. En u krijgt tips om met weinig 
geld energie te besparen. Tijdens de bijeenkomst kunt u 
in de chat al uw vragen stellen aan een adviseur. U kunt de 
presentatie via uw computer, tablet of telefoon volgen. De 
adviesrapporten van de voorbeeldwoningen kunt u vanaf 
6 juli gratis downloaden van de website van het Regionale 
Energieloket. Aanmelden voor de informatieavond doet u 
op de website www.regionaalenergieloket.nl/acties. 

Maak gebruik van de inkoopactie voor isolatie
Wilt u direct aan de slag met isoleren? Profiteer dan van 
onze inkoopactie voor isolatie. Met deze actie willen we 
het zo makkelijk mogelijk voor u maken om energie te 
besparen. Kijk voor meer informatie op www.regionaal 
energieloket.nl/acties. En schrijf u daar ook in voor een 
gratis digitale woningopname door een installateur. Kort 
na de woningopname ontvangt u een persoonlijke offerte. 
Hierna kunt u besluiten wel of geen gebruik wilt maken 
van deze actie.

Een goed geïsoleerd en geventileerd huis is 
comfortabel en gezond 
Een goed geïsoleerd huis is comfortabel en gezond. 
De temperatuur blijft het hele jaar door prettig. Tijdens 
strenge winters blijft de warmte binnen, zodat u alleen 
voor uw eigen huishouden stookt. Op warme zomer-
dagen  houden geïsoleerde muren, ramen en daken de 
hitte buiten. Daarnaast voorkomt u door te isoleren en 
ventileren vocht, schimmel en ongedierte. Isolatie zorgt er 
ook voor dat u geluiden van de straat of de buren minder 
hoort. Ga ook aan de slag en zit er warm bij deze winter!

Kortland-Noord 
bespaart energie 

Klinker #1WIJKACTIE
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Klinker #1

De komende jaren gaan we afscheid nemen 
van aardgas, zodat in 2050 de woningen in 
Nederland duurzaam verwarmd worden. 
Een belangrijke eerste stap naar duurzaam 
verwarmen is goede isolatie van het huis. 

Op het gebied van isolatie kan er in veel woningen nog 
een mooie stap gezet worden. Zo zijn woningen gebouwd 
voor 1975 niet geïsoleerd tijdens de bouw. Met eenvou-
dige isolatiemaatregelen kan in woningen gebouwd tot 
1975 veel gas bespaard worden en het comfort worden 
verhoogd. Woningen die gebouwd zijn tussen 1975 en 
2012 zijn beperkt geïsoleerd. Ook hier kan vaak nog 
bespaard worden door goede isolatie, maar wel minder. 
Het comfort kan wel verbeteren. Woningen gebouwd na 
2012 zijn voorzien van goede isolatie en hebben vaak geen 
aanvullende isolatie nodig. 

Verschillende soorten isolatie
Isolatie bestaat uit 5 verschillende groepen: vloeriso-
latie, muurisolatie, isolerend glas, dak- of zoldervloeriso-
latie. Om het af te maken is goede naad-en kierdichting 
belangrijk. 

Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie is een goed voorbeeld van eenvou-
dige isolatie. Dit is een relatief goedkope optie. Spouw-
muurisolatie kan vaak binnen een dag geregeld zijn. Heeft 
uw woning geen spouwmuur? Dan kunt u de binnen- of 
buitengevel van uw muur isoleren.

Vloerisolatie
U kunt ook uw vloer isoleren. Deze optie is kostbaarder, 
maar de uitvoering biedt ook meer comfort. Deze vorm 
van isolatie voorkomt namelijk dat kou en vocht uit de 
bodem de woning in trekt. Voor vloerisolatie is een krui-
pruimte van minimaal 50 cm diep vereist bij betonnen 
vloeren. Bij houten vloeren moet minimaal 35 cm diepte 
onder de houten balken beschikbaar zijn. Voor woningen 
waar de kruipruimte te ondiep is, vormt bodemisolatie 
een goede optie. Bij bodemisolatie wordt het isolatiema-
teriaal, bijvoorbeeld isolatieparels of -chips, in de 
kruipruimte gespoten. 

Isolerend glas
Glasisolatie is een andere interessante optie. Veel oudere 
woningen hebben nog enkel of oud dubbel glas. Door de 
aanschaf van HR++ glas kunt u het wooncomfort en de 
isolatiewaarde wel 2,5 keer verhogen! HR++ glas kan vaak 
geplaatst worden in het huidige kozijn. Triple glas (HR+++) 
biedt de allerhoogste mate van comfort en isolatie, maar 
vaak zijn hiervoor nieuwe kozijnen nodig. Dat maakt de 
investering groter, waardoor HR++ populair is. 

Dakisolatie
Door het dak te isoleren kunt u veel warmteverlies in de 
winter voorkomen en warmte in de zomer buiten houden. 
Dit levert meer comfort op in huis en bespaart op uw 
energierekening. Schuine daken kunt u vanaf de binnen-
kant of buitenkant isoleren. Platte daken isoleert u vanaf 
de buitenkant. Een slim moment om met dakisolatie aan 
de slag te gaan is  als u de dakbedekking moet vervangen.

Duurzame alternatieven voor aardgas
Om een woning aardgasvrij te maken zijn er verschil-
lende duurzame opties. Welke optie het meest voor de 
hand liggend voor uw woning is, komt in de Transitievisie 
Warmte te staan. Deze visie stelt de gemeente op dit 
moment op en is eind dit jaar klaar. 

Als eerste optie kan de woning all electric verwarmd 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmte-
pomp. Ook kan het zijn dat er een warmtenet aangelegd 
wordt in uw wijk. Tot slot is er de optie om te verwarmen 
met groen gas. De huidige leidingen worden dan gebruikt 
voor een groene variant van fossiel aardgas. Het groot-
schalig opwekken van groen gas of waterstof is simpelweg 
heel lastig of kostbaar. Daarom zullen de meeste 
woningen in Nederland voorlopig worden aangesloten 
op een warmtenet of elektrisch verwarmd worden met 
een warmtepomp. Voor alle drie deze opties is isoleren de 
juiste eerste stap. Uw woning goed inpakken blijft belang-
rijk en is iets waar u geen spijt van krijgt! 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van het 
Regionaal Energieloket. 

Isolatie is eerste stap 
naar een duurzaam huis

Klinker #1ISOLEREN
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U heeft er misschien al over gehoord of 
gelezen in De Klinker, op Facebook of LinkedIn. 
De Krimpense energiecoöperatie Energiek wil 
een eerste zonnedak aanleggen in 
Kortland-Noord. 

Met het Krimpenerwaard College heeft de coöperatie 
een overeenkomst gesloten. Daarin staat dat Energiek op 
het dak van de school (als dit geschikt is) een flink zonnedak 
mag aanleggen. Het gaat om ongeveer 600 panelen. 
Genoeg om stroom aan zo’n 60 huizen te leveren. Die 
stroom wordt verkocht aan een energieleverancier. Van 
de opbrengst, aangevuld met een aangevraagde subsidie, 
krijgen de leden van Energiek die meedoen aan het 
zonnedak een leuk rendement van gemiddeld 4% over 15 
jaar. Lid van Energiek wordt u voor € 12 per jaar. Meedoen 
aan het project kan al vanaf 1 paneel of zo’n € 300. Zeker 
interessant als uw eigen huis geen zonnepanelen heeft of 
kan hebben. 

Koop een paneel voor uw (klein)kind 
Ook als u al zonnepanelen heeft, kunt u meedoen aan het 
project. Een mooie gedachte is bijvoorbeeld om voor uw 
(klein)kinderen een paneel (meer mag ook!) te ‘kopen’. 
De winst gaat in de spaarpot van uw (klein)kind. Op deze 
manier spaart u niet alleen. U zet zich ook in voor de ener-
gietransitie en bewustzijn over het klimaat. En dat allemaal 
op het dak van een school; de plek waar kinderen worden 
voorbereid op hun toekomst. Juist voor hun toekomst is 
deze energietransitie zo belangrijk. 

Meer weten over Energiek en hun eerste project? 
Op www.energiekkrimpen.nl en de Facebookpagina 
‘Energiek Krimpen’ vindt u meer informatie. Op de website 
kunt u zich ook aanmelden als lid.

Samen zonne-energie opwekken in 
Kortland-Noord



Gemeente Krimpen aan den IJssel helpt haar inwoners om 
aan de slag te gaan met energie besparen. In 2020 kregen 
en in 2021 krijgen Krimpense woningeigenaren een Woon-
WijzerBox ter waarde van 90 euro. De WoonWijzerBox 
is een pakket met energiebesparende maatregelen die 
huiseigenaren zelf kunnen uitkiezen. Denk aan een ther-
mostaatkraan, isolerende brievenbus, led-lampen, slimme 
stekker, tochtstrips, dimmers en radiatorfolie. Dit soort 
kleine aanpassingen in huis bespaart direct energie, ver-
laagt de energierekening en verhoogt het woongenot. En 
het gebruiken van minder energie is natuurlijk ook goed 
voor onze leefomgeving. 

Heeft u nog geen WoonWijzerBox? Bestel deze 
dan snel want op is op
Ga naar www.woonwijzerwinkel.nl/krimpenaandenijssel 
en kies voor de actie ‘ik ben een huurder’ of ‘ik ben een 
particuliere woningeigenaar’. Lees de informatie en klik 
door naar de webshop. Stel daar uw eigen WoonWijzerBox 
samen. Bestel de energiebesparende producten en krijg 
gelijk 90 euro cadeau. Wacht niet te lang, want op is op.

Wethouder Wubbo Tempel is blij met deze actie: “Fantas-
tisch dat we met deze actie Krimpenaren op een snelle en 
simpele manier kunnen helpen om energie te besparen. Ik 
hoop dat nog meer mensen ontdekken dat energie bespa-
ren vaak minder ingewikkeld is dan het lijkt. Zo dragen we 
met elkaar bij aan een klimaatneutraal en gezond Krimpen 
aan den IJssel.”

Al meer dan 2500 Krimpenaren hebben een 
WoonWijzerBox aangevraagd
Veel Krimpenaren hebben radiatorfolie aangeschaft en 
materiaal om kieren te dichten. Ook de speedcomfort 
ventilator, tijdschakelaars en 
energiebesparende muurverf zijn in 
trek. Het meest populair zijn de 
led-lampen. Daarvan zijn er meer dan 
16.000 besteld. De gemeente betaalt 
deze actie vanuit een subsidie die ze 
van het Rijk heeft gekregen. 

Boerenbood-
schappen bij 
Rechtstreex 

Streekmuseum 
Wist u dat u boerenboodschappen kunt doen 
bij Rechtstreex Streekmuseum in Krimpen 
aan den IJssel? Wijkchef Linda Lobbe runt dit 
afhaalpunt. Zij doet dit samen met haar vader 
en moeder, maar ook door corona met een iets 
andere bezetting. 

De boodschappen kunt u in de webshop bestellen tot 
woensdagochtend 10.30 uur. Op vrijdagmiddag kunt u de 
boodschappen bij het Streekmuseum ophalen.

Wat is Rechtstreex?
Met Rechtstreex bestelt u verse, smaakvolle en verras-
sende boodschappen direct van boeren uit de regio. 
Rechtstreex werkt zonder abonnement. U kiest zelf 
of en wat u wilt bestellen. U geniet niet alleen van de 
lekkerste lokale producten (van maximaal 50 km rondom 
Rotterdam). U bouwt ook mee aan een transparante, 
lokale en sociale voedselketen. Door onze directe lijntjes 
leert u veel over onze boeren. Een eerlijke en transparante 
prijs voor u en voor de boer vinden wij belangrijk. Van 
iedere euro die u bij Rechtstreex besteedt, gaat een vast 
deel naar de boer/maker. Zo bouwen we ook in uw buurt 
met elkaar aan een andere voedselketen. Samen maken 
we het verschil!

Doet u mee?
Bekijk het assortiment in de webshop op 
www.rechtstreex.nl/streekmuseumkrimpen. Daar meldt 
u zich ook aan voor de nieuwsbrief van Rechtstreex Streek-
museum! Op zaterdag 4 september is er een wijkfeest in 
Kortland-Noord. Maak daar kennis met Rechtstreex. 

Gratis 90 euro 
om energie te 
besparen

KORT NIEUWS 

WOONWIJZERBOX
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Gratis online 
masterclass 
'Actief in eigen 
buurt' 

5 juli
Webinar Regionaal 
Energieloket 
Wilt u weten wat u kunt doen om 
uw woning te verduurzamen? Het 
Regionaal Energieloket organiseert 
’s avonds een webinar over 
energiezuinig wonen aan de hand 
van energieadviesrapporten. Vanaf 
6 juli zijn deze rapporten in te zien 
op de website van het Regionaal 
Energieloket. Meld u aan via de 
website www.regionaalenergieloket.
nl/acties.  

12 en 14 juli
Klimaatbingo 
Zin in een gezellige avond met uw 
buurtgenoten? Meld u dan aan voor 
de Klimaatbingo. En maak kans op 
een energiescan of een andere 
duurzame prijs voor uw woning! 

Aanmelden voor de Klimaatbingo 
op 1 van  deze avonden kan via de 
website www.krimpenaandenijssel.
nl/wijkactieKortlandNoord.

19 juli tot en met
29 augustus
Crazy 88 voor kinderen 
Ga met je telefoon en fiets door 
Krimpen en probeer zoveel mogelijk 
opdrachten uit te voeren. Deel 
je resultaten voor 30 augustus 
en maak kans op een toffe prijs. 
Jouw resultaten e-mail je naar 
duurzaamwonenenwerken@
krimpenaandenijssel.nl. Je kunt het 
spel op 19 en 20 juli tussen 12.00 
en 13.00 uur ophalen bij Synerkri 
(ook door niet-leden) op locatie 
Sportzaal de Populier. Ook kun je het 
spel de hele vakantie downloaden 
via www.krimpenaandenijssel.nl/
wijkactieKortlandNoord. Bezoek 
deze website of www.synerkri.nl/
activiteitenagenda voor meer 
informatie. 

4 september
Wijkfeest 
Laat u onder het genot van een hapje 
en drankje inspireren om duurzamer 
te wonen. Er zijn diverse activiteiten 
voor jong en oud. Het programma 
en de locatie vindt u binnenkort 
op www.krimpenaandenijssel.nl/
wijkactieKortlandNoord  en onze 
sociale media. 

11 september
Proef de Krimpenerwaard 
Breng een bezoek aan onze 
oogst- en streekmarkt ‘Proef de 
Krimpenerwaard’. Op deze markt 
maakt u kennis met de oogst- en 
streekproducten direct van de boer 
en andere (voedsel)makers uit onze 
eigen regio. Houd de website en 
social media in de gaten voor de 
exacte locatie op 11 september.

Bij alle activiteiten houden we 
rekening met de RIVM-richtlijnen. 
Door het coronavirus is het mogelijk 
dat activiteiten niet doorgaan.

ACTIVITEITEN

Wijkactie 
Kortland-Noord

Wilt u meer, voordeliger én leuker 
energie besparen? Wilt u met uw 
buren werken aan meer groen in de 
buurt? Bent u benieuwd hoe u met 
succes actief kunt zijn in uw eigen 
buurt? Volg dan de gratis online 
masterclass ‘Actief in je eigen buurt’. 
Deze masterclass is gratis voor inwo-
ners van Kortland-Noord en organi-
seert Stichting Buurkracht in opdracht 
van de gemeente. 

Tijdens de masterclass gaan we in op 
de ideeën van de deelnemers. 
U krijgt handvatten om uw idee 

concreet te maken en tips over hoe u 
samen met uw buren aan de slag kunt. 
Na de masterclass heeft u praktische 
inzichten opgedaan en weet  u hoe 
u van uw idee een uitvoerbaar plan 
maakt. 

Buurkracht is de kracht die u en uw 
buren samen hebben. De kracht om 
de buurt mooier, beter, groener, 
veiliger of gezelliger te maken. Samen 
met uw buren krijgt u het voor elkaar. 
Gebruik uw buurkracht! Kijk voor 
meer informatie www.krimpenaan
denijssel.nl/wijkactieKortlandNoord.


