
Warmtebeeldenactie
In de winter van 2021-2022  

verzorgde het Energiecollectief Capelle (ECC) een 
warmtebeeldenactie. Bij bijna 300 woningen is een 
warmtebeeld gemaakt, waardoor Capellenaren nu 

weten hoe goed hun woning geïsoleerd is.  

Energiebox   
5.165 huishoudens 

ontvingen een Energiebox. 
Ruim 1.000 huishoudens 

ontvingen bij de box ook een 
energiebespaaradvies van  

een energiecoach.

Aardgasvrij  
Capelle   

De wijken Schollevaar en Fascinatio  
zijn al aardgasvrij. In 2050 moet ook de rest 
van Capelle aardgasvrij zijn. In maart 2022  
is de Capelse Transitievisie Warmte door  

de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat 
met welk alternatief en wanneer gebieden 

aardgasvrij gemaakt kunnen worden.  
In het Rivium en in de Florabuurt en 

omgeving doet de gemeente  
onderzoek naar aardgasvrij.

Zonnepanelen  In maart 2022  
lagen er 54.662 zonnepanelen in Capelle.  
Ruim 11.000 meer dan het jaar daarvoor. 

Energiecoöperatie ZonKracht Capelle opende  
in april 2022 haar eerste zonnedak.

Samen werken aan duurzaamheid  Honderden Capellenaren 
bezochten fysieke- of digitale bijeenkomsten, namen deel aan de Week 

van de Duurzaamheid of gingen langs bij het Energieloket. De VvE Helpdesk 
ondersteunde in 2022 63 Verenigingen van Eigenaren bij de verduurzaming 
van hun gebouw. Met en voor bedrijven organiseerde de gemeente diverse 

bijeenkomsten en in Fascinatio werd de Green Business Club opgericht.   

Capelse Energieloket  
Capellenaren weten het 

Energieloket op het Amnestyplein 
goed te vinden. Met het Energieloket 

on Tour ging de gemeente tijdens 
de Week van de Duurzaamheid de 

wijken in.

Label C kantoren
Op 1 oktober 2022 voldeed 85% 

van de kantoren in Capelle 
aan de plicht om minimaal 
energielabel C te hebben.  

In 2023 start het toezicht en de 
handhaving op de kantoren die 

nog niet voldoen.

Laadpalen  Steeds meer 
Capellenaren rijden elektrisch. 

Het aantal (semi) publieke 
laadpalen is gegroeid naar 285 

in september 2022.

Afval voorkomen  Sinds februari 2022 haalt  
de gratis ophaalservice Byewaste in heel Capelle 

oude spullen op aan huis. In 2022 haalde Byewaste 
in Capelle ruim 22.000 kilo op.

Tegel eruit, groen erin   
In 2022 deed Capelle aan den IJssel voor 
het eerst mee met het NK Tegelwippen. 
Capellenaren wipten bijna 4.500 tegels. 

De gemeente onderzoekt bij 
metrostation Capelsebrug 
de mogelijkheid voor een 

elektrische OV-hub, inclusief 
het overkappen  

van parkeerplaatsen.

Zon op parkeerplaatsen  De gemeente 
wil grote parkeerplaatsen overkappen met 

zonnepanelen. 


