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In deze nieuwsflits september 2011
1. Bezoeken en presentaties
2. Betaalbare methode voor passief huis renovatie
3. Symposium betaalbaar erfgoed
4. Aedes netwerk energiebesparing en duurzaamheid
1. Bezoeken en presentaties
Tijdens afgelopen maanden zijn verschillende individuele bezoeken aan
corporaties gebracht. Ook heb ik presentaties gegeven voor de directeurenkring
Zeeland, directeurenkring West Brabant en meerdere presentaties in de energiekring Zeeland. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek op workshop/
presentatie? Neem dan contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 0651225442.
2. Betaalbare methode voor passief huis renovatie
Met gemeente Noord Beveland en de RWS heb ik een excursie georganiseerd op
30 augustus voor de energiekring Zeeland. Ook een corporatie uit Zwolle nam deel.
In Colijnsplaat is een bezoek gebracht aan een nul energie huis. Het concept is
geschikt om in de bestaande bouw tot passief huis niveau te renoveren. Het systeem is gebaseerd op piepschuim (Styropor) en is zeer betaalbaar.
3. Symposium betaalbaar erfgoed
De Doelen te Rotterdam staan op woensdag 12 oktober in het teken van duurzaamheid. Dan vindt het Symposium duurzaam Erfgoed plaats. Met enkele corporaties
met monumenten doe ik mee aan deze bijeenkomst. Specifiek op de vragen van de
corporaties wordt een vervolg voorbereid met een excursie. Als u daarin interesse
heeft, kunt u zich aanmelden via m.boerbooms@aedes.nl of bel 0651225442. Voor
12 oktober kunt u zich opgeven via:
http://www.cultureelerfgoed.nl/duurzaamerfgoed
4. Aedes Netwerk energiebesparing en duurzaamheid
Op 23 juni gaf ik een presentatie over bewonersparticipatie op de netwerkbijeenkomst in Dronten. Oost Flevoland Wonen gaf uitleg over hun beleid, ketensamenwerking en toonde een aantal inspirerende projecten.
Er zijn vier gezamenlijke bijeenkomsten per jaar, gefaciliteerd door Aedes.
Verder heeft Aedes diverse werkgroepen, een digitale kennisbank en een
e-community. Heeft u interesse om deel te nemen aan het netwerk? Meld je dan
aan bij Lilian van Zandbrink, senior netwerkmanager bij Aedes:
l.vanzandbrink@aedes.nl

Agenda workshops energieconsulent

- Dinsdag 27 september 2011 bij Woongoed Flakkee
‘Naar 20% energiebesparing op Goeree Overflakkee’, een bijeenkomst voor corporaties en gemeenten op de Zuid Hollandse eilanden
- Woensdag 19 oktober 2011 Bij Woningstichting Etten-Leur (Woonwel)
‘Bewonersparticipatie bij energiebesparing: iedereen doet mee!’, een bijeenkomst
voor corporaties in West Brabant over energiebesparing
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