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Va n w e g e  g r o t e  b e l a n g s t e l l i n g :  
e x t r a  i n f o r m a t i e b i j e e n k o m s t

VvE’s aan zet voor energiezuinig

Bron afbeelding: www.vvebelang.nl

en aardgasvrij wonen



Energiebesparing en verduurzaming worden de komende tijd voor 
Verenigingen van Eigenaren (VvE) steeds belangrijker bij het beheren en 
onderhouden van het gezamenlijke bezit, het appartementengebouw. Er zijn 
‘nieuwe’ subsidie- en financiële regelingen van kracht voor VvE’s. Daardoor 
wordt het eenvoudiger om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 
Tel daar het Zeeuwse Energie Akkoord bij op dat zegt dat in 2045 alle 
woningen energieneutraal moeten zijn, dan is het nu de juiste tijd om 
hiermee aan de slag te gaan.

Informatiebijeenkomst 
Het Energie Servicepunt Zeeland helpt u graag op weg. Daarom organiseren 
we samen met Provincie Zeeland een informatiebijeenkomst in Middelburg 
voor Zeeuwse VvE’s. Daar komt u alles te weten over hoe men energie 
bespaart en duurzaam verwarmt  in een wooncomplex en in het bijzonder in 
uw eigen appartement. U krijgt tips hoe u deze maatregelen slim financiert en 
hoe u uw VvE mee kunt krijgen. Ook zullen inspirerende voorbeelden de 
revue passeren.

Programma

14.00 uur Inloop met thee/koffie

14.15 uur Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter Evert Damen 

(voorzitter Zeeuws Klimaatfonds)

14.20 uur Waarom energiezuinig en aardgasvrij wonen? Door Ilse Pama (Prov. Zeeland)

14.35 uur Landelijk inspiratievoorbeelden van energiezuinig en aardgasvrij wonen 

door Kees Oomen (VvE-belang)

15.05 uur Subsidie- en financieringsmogelijkheden door Fiona Hamberg (Nationaal 

Energiebespaarfonds)

15.25 uur Pauze

15.40 uur Zeeuwse inspiratievoorbeelden, toelichting op de VvE Quickscan en Hoe krijg ik mijn 
VvE mee? door Jaap van Veggel en Nescio Midavaine (Marsaki)

16.10 uur Duurzame opwekking van zonne-energie en VvE’s, financiering en 
postcoderoosregeling door Ad Phernambucq (Zeeuws Klimaatfonds)

16.30 uur Afsluiting met een drankje. Stel ons ook uw specifieke vragen

Graag vooraf aanmelden via het aanmeldformulier op de website van ZMf.

Tot ziens op woensdag 4 maart!

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Energie Servicepunt Zeeland en Provincie Zeeland in kader van het Zeeuws Energie Akkoord .ESP 
Zeeland  is een samenwerking van Zeeuwind, het Zeeuws Klimaatfonds en ZMf.  De bijeenkomst wordt financieel  ondersteund door Provincie 
Zeeland en Gemeente Terneuzen.

Datum
Woensdag 4 maart 2020 

Tijd 
14.15 uur - 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Locatie
ZB (Zeeuwse Bibliotheek), Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg

Voor wie
VvE complex met minimaal 8 of meer appartementen (bestuur en bewoners) 

VvE’s aan zet voor energiezuinig en aardgasvrij wonen

https://spits-online.nu/platform/7TYJYdbQRTglDpsrQnIk

