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2. Oproep: Corporaties en energiebewustzijn bij huurders
3. Bijeenkomsten
4. Agenda
1. Bezoeken en presentaties
Deze Nieuwsflits komt iets eerder uit dan gewoonlijk. Nu de kou uit de lucht is, is er
weer volop nieuws, vandaar! Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek of
een workshop? Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 06-51225442.
2. Oproep: Corporaties en energiebewustzijn bij huurders
Energiedisplays, energiecoaches of koffiebijeenkomsten, corporaties proberen op
diverse manieren het bewustzijn van huurders rond energiebesparing te vergroten.
In Aedes Magazine 2, dat 22 februari a.s. verschijnt, besteden wij aandacht aan een
vijftal tools. Maar wij willen graag een compleet beeld krijgen van alle door corporaties ingezette middelen, zodat wij die kunnen verwerken in ons dossier Energiebesparing en duurzaamheid op www.aedesnet.nl.
Met welke middelen probeert uw corporatie het energiebewustzijn van huurders
te verhogen? Met energiedisplays, informatiebijeenkomsten of zandlopertjes voor
onder de douche? Of toch iets anders? Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om
aanpassingen aan het huis, zoals dubbele beglazing en zonnecollectoren. Deel uw
kennis en mail uw bijdrage naar aedesnet@aedes.nl.
3. Bijeenkomsten
Er zijn weer een aantal interessante bijeenkomsten zoals de renovatiebeurs, een
bijeenkomst over de gevolgen van de stijgende energiekosten voor de woonlasten, waarvoor u zich kunt aanmelden via themateam.ego@agentschapnl.nl onder
vermelding van ‘bijeenkomst woonlasten 21 maart’. Een bijeenkomst over Intervisiewerkplaats Woningverbetering waar ik zelf een workshop geef en een teamdag
waarvoor u zich bij mij kunt aanmelden. En natuurlijk de Corporatiedag op 30 mei.
Noteer deze in je agenda!
4. Agenda energieconsulent
• 30 mei Corporatiedag Aedes
• 21 maart Bijeenkomst woonlasten (Agentschap NL)
• 19 april Intervisiewerkplaats woningverbetering
• 20 maart Epdb- kring Zeeland bij RWS om 10.00 uur
• 6-8 maart Renovatiebeurs 2012 (VNU)
• 8 maart Energiekring West Brabant bij Stadlander om 13.30 uur
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