
Gemeentenieuws
Agenda
Raadscommissie
Maandag 24 februari
20.00 uur
Stadhuis, Markt 22
Info: raadsgriffi e
Tel. (0317) 492407
raadsgriffi e@wageningen.nl

Raadscommissie 
Dinsdag 25 februari
20.00 uur
Stadhuis, Markt 22
Info: raadsgriffi e
Tel. (0317) 492407
raadsgriffi e@wageningen.nl

Commissie Ruimtelijke kwaliteit
Maandag 24 februari
Van 10.00 tot 13.30 uur
Stadskantoor, Olympiaplein 1
Info: Jacqueline Oosterwijk
Tel. (0317) 492708

Uw gemeentehuis thuis
Op de website van de gemeente vindt u informatie over 
het aanvragen van een paspoort, nieuwbouwprojecten en 
de openingstijden. Ook kunt u er het laatste nieuws vanuit 
de gemeente lezen zoals: ‘Buslijn 88: de route vanaf het 
nieuwe collegejaar’.
www.wageningen.nl

StemWijzer Wageningen online 
StemWijzer
De stemwijzer die u kan helpen uw keus te bepalen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, vindt u op www.wageningen.nl.

De stemwijzer is op maat gemaakt en bevat 30 stellingen die u kunt 
beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Thema’s in de 
Wageningse StemWijzer variëren van de vernieuwbouw van het stadhuis, 
de tegenprestatie 
in de bijstand, 
schoolzwemmen, theater 
Junushoff tot aan de 
stadsgracht.

Na het beantwoorden 
van de stellingen krijgt 
de bezoeker te zien met 
welke partij hij of zij de 
meeste overeenkomsten 
heeft.

Partijen
In Wageningen doen 9 partijen mee aan de verkiezingen: D66, GroenLinks, 
PvdA, VVD, CDA, Stadspartij, ChristenUnie, SP en Nederland Samen. 

App
De gemeentelijke StemWijzer kunt u ook invullen via de gratis StemWijzer app 
voor Google en Apple. De app kan al worden gedownload. De gemeentelijke 
StemWijzers komen, zodra ze beschikbaar zijn, via een update in de app 
online. Daarnaast is er ook een Facebook-app, waarmee de StemWijzer direct 
op Facebook is in te vullen. Deze is te vinden op 
www.facebook.com/stemwijzer.

Ledlampen besparen 
bblthk veel stroom 
Wie er op dinsdag- of vrijdagavond wel eens langskomt, ziet het meteen. 
Uitnodigend baadt de bblthk in een zee van licht, als baken in het donker. 
Maar gevolg is wel dat ruim de helft van de elektriciteitsrekening van de bieb 
naar verlichting gaat. Die verlichting is, tien jaar na de grote renovatie, aan 
vervanging toe. “Reden genoeg”, zo vond bblthk-directeur Sjaak Driessen, 
“om eens kritisch naar de lampen te kijken.”
Het begon in 2012, toen de Stichting Zonne-energie Wageningen 55 
energiescans aanbood aan Wageningse organisaties. Ook de bblthk liet zich 
van boven tot onder doormeten. Belangrijkste conclusie van de scan: er is 
een enorme energiewinst te behalen met ledlampen, die veel minder stroom 
gebruiken dan een gewone lamp, zelfs als dit een spaarlamp, tl of halogeen 
is. “Daar wilden we natuurlijk goed naar kijken”, vertelt Driessen, “maar dat 
gaat niet zo maar. Verlichting is een essentieel onderdeel van het ontwerp 
door de binnenhuisarchitect. De lampen zorgen voor een uitnodigende, 
warme sfeer. Dus het is niet zomaar een kwestie van de oude spaarlampen en 
tl-buizen er uitdraaien en hup, ledlampen er in. Wit licht kan warm of koud 
aanvoelen, dat komt heel nauw. Bezoekers moeten niet het gevoel hebben dat 
ze een fabriekshal binnengaan.”  
Gelukkig was de Stichting Zonne-energie Wageningen bereid tot een tweede 
bijdrage, waarmee Qing-adviseur Arno Albers de bblthk kon helpen een goed 
plan te maken. Albers: “We zijn begonnen met het zoeken naar een goede 
leverancier. Iedereen kan tegenwoordig een container led-lampjes uit China 
laten komen, maar als je levensduur en besparing wil garanderen, moet je 
wel kwaliteit kunnen leveren. We zochten dus een bedrijf met een technische 
dienst, met ingenieurs die meedenken. De lampen komen nog steeds uit 
China, maar dit bedrijf maakt zelf de drivers die de hoeveelheid stroom 
aanpassen aan de lamp. Doe je dat niet, dan vraagt de ledlamp wel minder 
stroom, maar verlies je de rest als warmte en bespaar je nog niets.” 

Leds in bestaand tl-armatuur
Driessen: “Toen we die leverancier hadden gevonden, zijn we met de 
binnenhuisarchitect en de installateur om de tafel gaan zitten” Die 
gesprekken waren voor iedereen heel leerzaam. “We dachten bijvoorbeeld 
eerst dat we veel tl-armaturen zouden moeten vervangen. Maar nu gaat 
de leverancier buizen met ledlampjes voor ons maken die we gewoon in de 
bestaande armaturen kunnen klikken. Sterker nog: als er binnen zo’n buis 
ooit een ledlampje stuk gaat, hoeven we maar één nieuw lampje in de buis 
te draaien, de rest kan blijven zitten.” Albers vult aan: “Doordat er minder 
warmte ontwikkelt, gaan armaturen ook langer mee. Ook de ledlampen 
zelf blijven nog jaren branden nadat ze zichzelf hebben terugverdiend.” Zo 
bespaart de bblthk dus ook nog eens op onderhoud.
Ledlampen gaan de bblthk jaarlijks duizenden euro’s aan elektriciteitskosten 
besparen. Maar in aanschaf zijn ledlampen nog steeds duurder. “Nieuwe 
lampen hadden we toch moeten kopen dit jaar”, zegt Driessen. “We zijn nu 
misschien veertig procent meer kwijt qua investering. Maar dat verdienen we 
ruimschoots terug in de energiebesparing en lagere onderhoudskosten. Dat 
maakt dat we die meerkosten zelf kunnen fi nancieren. Welkome bijvangst is 
dat we met deze transformatie ook het klimaat in de bblthk - lucht, koeling en 
verwarming - optimaliseren.”

Proefopstelling
In februari staat de eerste proefopstelling in de bblthk, om de nieuwe 
ledbuizen te vergelijken met de huidige tl-buizen. In maart moet er dan 
een plan liggen, en vervolgens worden de nieuwe lampen zo snel mogelijk 
geïnstalleerd. Behalve af en toe een rondlopende technicus, zal de bblthk-
bezoeker er weinig van merken. “Voor de zomer moet het klaar zijn”, hoopt 
Driessen. “Hoe sneller we beginnen met besparen, hoe beter!” 

Meer inspirerende voorbeelden
Op de website www.wageningen.nl/klimaat vindt u meer inspirerende 
voorbeelden van Wageningers. Kent u iemand die een plek op deze pagina 
verdient? Laat het de gemeente weten via energieloket@wageningen.nl.

 Foto Guy Ackermans

Breng uw stem uit!
Wageningen Campus kanshebber Publieksprijs
Het project ‘Wageningen Campus’ van de gemeente en Wageningen UR 
is kanshebber voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014. Een 
tweejaarlijkse prijs van de provincie Gelderland voor opmerkelijke en 
inspirerende projecten. Dankzij uw stem kan dit project winnaar worden van 
de Publieksprijs (een bedrag van € 5.000,-).

U kunt zelf ook wat winnen
Op www.gelderland.nl/gelderseprijs kunt u uw stem uitbrengen. Degenen met 
de meest originele, treffende, steekhoudende, motivatie voor het winnende 
project, maakt kans op vier toegangskaarten voor Park de Hoge Veluwe. 
Daarnaast worden 10 boeken ‘GPRK 2014’ verloot.

U kunt tot en met 27 februari 12.00 uur uw stem uitbrengen. 

Spreekuur burgemeester 
en wethouders
Iedere maandag van 16.00 tot 16.30 uur heeft u de 
mogelijkheid om bij één van de wethouders langs te 
gaan met vragen, ideeën, wensen en/of opmerkingen. 
Elke wethouder heeft zijn eigen takenpakket, dus bij welk 
collegelid u moet zijn, is afhankelijk van het onderwerp. De 
burgemeester heeft geen vast tijdstip voor zijn spreekuur, 
maar u kunt uiteraard wel een afspraak met hem maken 
over onderwerpen die u met hem wilt bespreken.

Wat kunt u verwachten?
Het spreekuur is bedoeld om met elkaar van gedachten 
te wisselen over het onderwerp dat u hebt aangedragen. 
Er worden geen besluiten genomen of toezeggingen 
gedaan. Aan het eind van het gesprek wordt een conclusie 
getrokken of een vervolgafspraak gemaakt. Elke afspraak 
tijdens het spreekuur duurt ongeveer een kwartier.

Afspraak
Wanneer u de burgemeester of een wethouder wilt spreken 
dan kunt u dit op woensdag voor 12.00 uur doorgeven aan 
het Bestuurssecretariaat, tel. (0317) 492409 of 492502. 
U kunt uw vraag ook via onze website mailen, (www.


