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1. Nieuwe financiering voor hoog niveau renovatie
2. Regelpaneel stimuleert samenwerking bij uw corporatie: doe mee!
3. Aanpak gespikkeld bezit
4. KWH Duurzaamheidslabel
5. Vragen vanuit de regio
6. Agenda energieconsulent

1. Nieuwe financiering voor hoog niveau renovatie

Op 23 mei maakten wij het OnedayPaper aan die op de Aedes Corporatiedag op 31 mei is gepresenteerd. In het filmpje ziet u de nieuwe financiering voor hoog niveau renovatie. Klik hier voor meer
informatie.

2. Regelpaneel stimuleert samenwerking bij uw corporatie: doe mee!

Organiseer een spel voor woningcorporaties, bewoners, vertegenwoordigers van de aanbodkant én
van gemeenten en hoop dat het geen ‘Mens erger je niet’ wordt. Dat stond Anke van Hal van Nyenrode Business Universiteit met het Regelpaneel voor ogen toen ze het bedacht. Uitgangspunt is om
de bij het renovatieproces betrokken partijen inzicht te bieden welke acties zinvol zijn om in het eigen
project te ondernemen en welke niet. Met als uiteindelijke doel een goede samenwerking tussen de
partijen. klik hier voor meer informatie over het spel.
Wilt u met uw corporatie, bewoners, marktpartijen en gemeente aan de knoppen van het Regelpaneel
draaien, mail mij dan regel ik een Regelpaneel bij uw corporatie aan huis.

3. Aanpak gespikkeld bezit

Stadlander gaat in zee met het woningconcept Reimarkt om 600 woningen gespikkeld
bezit aan te pakken verspreid over enkele dorpskernen. Reimarkt (filmpje) presenteerde ‘een winkel’
waar je duurzaam wonen kunt kopen, huren of leasen. Wim van de Bergh, manager vastgoed bij
Stadlander: “Mogelijk hebben we hier iets echt nieuws te pakken dat een sneeuwbaleffect kan hebben
op de woningmarkt!” De Stadlanders kregen in ieder geval ‘een warm gevoel’ bij Reimarkt. Zij voldeden aan de eisen om binnen de investering van € 45.000,- te blijven, 0-trede situaties te realiseren
en minimaal 45% energiewinst te behalen.

4. KWH Duurzaamheidslabel

Op 15 mei vond de bijeenkomst plaats waarop het KWH duurzaamheidslabel is gelanceerd. Een
terugblik op de bijeenkomst ziet u hier. Meer informatie over het label vindt u hier.

5. Vragen vanuit de regio

Hoe zorg ik voor intern draagvlak? Het energielabel voor particulieren wordt mogelijk eenvoudiger,
heeft dit ook gevolgen voor de energielabels bij corporaties? Hoe ziet het KWH Duurzaamheidlabel
eruit? Deze en andere vragen ontving ik deze maand. Heeft u ook een vraag, mail mij.

6. Agenda energieconsulent
•
•
•
•

6 juni 17 juni 25 juni 27 juni -

Energiekring West Brabant thema zonne-energie, 13.30 uur Thuisvester
Bestuurlijk overleg zonnig huren, 13 – 17 uur Stadlander
Energiekring Zeeland thema zonne-energie, 13.30 uur RWS
Bestaande bouw met toekomst, 13.30 uur Tilburg, aanmelden via www.kenwib.nl
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