
In deze nieuwsflits oktober 2011
1. Bezoeken en presentaties
2. Voorbeeldprojecten
3. Nationale dag van de duurzaamheid
4. Bouwlokalen

1. Bezoeken en presentaties
Tijdens afgelopen maand hebben collega Eelco Smeele en ik een presentatie 
gegeven aan de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. 37 deelnemers 
vanuit de 6 corporaties, de gemeenten en ISGO  zijn geïnformeerd over de 
toolkit bestaande bouw, financiering en bewonersparticipatie. De thema’s voor 
een vervolg zijn vastgelegd. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek 
op workshop/presentatie? Neem dan contact op met m.boerbooms@aedes.nl. 

2. Voorbeeldprojecten www.energieloket.nl/zeeland en 
    www.kennishuisgo.nl
Voor de Zeeuwse corporaties heb ik bijgedragen aan het ontsluiten van hun 
voorbeeldprojecten op de websites om zo kennis te delen en te tonen hoe zij 
bezig zijn met energiebesparing. Wilt u uw voorbeeldprojecten delen, neem dan 
contact op!

3. Nationale dag van de duurzaamheid 11 november
Op deze dag vinden tal van activiteiten plaats. Zoals bijvoorbeeld in Heinkenszand 
waar R&B Wonen voorbeeldprojecten van energieneutraal nieuwbouwen en ren-
overen naar label A++ presenteert. Op de energiemarkt van Borsele geef ik een 
workshop over energiezuinig gedrag. Meer info op www.renbwonen.nl.

4. Bouwlokalen
De Bouwlokalen staan in het teken van Het Nieuwe Renoveren waarbij energie-
besparing een belangrijke rol speelt. De aanpak van Meer Met Minder bedrijven 
die samenwerken in de keten worden belicht. Ik draag bij aan een aantal 
bijeenkomsten in het zuid-westen en hoop u te mogen begroeten. 
Meld u aan voor een van de bouwlokalen via deze link.

Agenda workshops energieconsulent
- Woensdag 12 oktober bij De Doelen Rotterdam: Symposium Duurzaam Erfgoed.
Aanmelden via: http://www.cultureelerfgoed.nl/duurzaamerfgoed
- Woensdag 19 oktober 2011 bij Woningstichting Etten-Leur (Woonwel)
‘Bewonersparticipatie bij energiebesparing: iedereen doet mee!’, een bijeenkomst 
voor corporaties in West Brabant over energiebesparing 
- Donderdag 20 oktober 2011 bij Futura
Een platform bijeenkomst ‘Energie in uitvoering’ van Futura in het teken van het 
uitwisselen van ervaringen over grotere energieprojecten en betrokkenheid van 
bewoners. 
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