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1. Op weg naar genezing
De afgelopen tijd is heel goed verlopen, nogmaals dank voor alle steun. Ik heb mijn werk 
voortgezet maar plan het werk nu beter in. Dus minder tussendoor en meer op afspraak. 
Dit zal ook de komende maanden nog zo blijven. Op weg naar genezing!

2. Energielabel verplicht in 2013
Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van won-
ingen en gebouwen zoals kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Toch heeft een deel 
van de gebouwen nog geen energielabel. Bijvoorbeeld omdat ze sinds die datum niet zijn 
verkocht of de koper of nieuwe huurder er niet om heeft gevraagd.
Het energielabel geeft informatie over mogelijke energiebesparende maatregelen in een 
gebouw. Omdat gebouwen in Nederland steeds energiezuiniger moeten worden, krijgt het 
label daarom een nog grotere rol in het energiebeleid. Een groen label (klassen A, B en C) 
kan een verkoper bovendien een hogere verkoopprijs opleveren en een snellere verkoop. 
Vanaf 1 januari 2013 gelden naar verwachting een aantal nieuwe regels, zie link. Let op: 
het gaat hier om voorgenomen beleid. Dat wil zeggen dat de inwerkingtreding afhankelijk 
is van behandeling door de Tweede en Eerste Kamer. 
 
3. Woonkostenkrant én Energiekrant
De kosten van wonen en van energie blijven maar stijgen en plegen een grote aanslag op 
het huishoudbudget van iedereen. Reden om dit najaar naast de Woonkostenkrant ook 
een Energiekrant/bijlage uit te brengen waarin bewoners handige tips krijgen om hun en-
ergielasten zo laag mogelijk te houden. Voor de energiekrant ben ik geïnterviewd over en-
ergiezuinig woongedrag. Ik hoop dat jullie huurders hiermee hun voordeel kunnen doen! 

4. Agenda energieconsulent
6 september - Energiekring West Brabant bij ws Dinteloord, vanaf 13.30 uur.•	
20 september - Teamdag Steun genieten + draagvlak creëren in Rijswijk van10-16 uur, •	
er is nog plaats voor een team! Meld je aan bij mij!!
2 oktober  -EPDB-kring bij RWS te Goes, vanaf 13.30 uur.•	
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