
Dinsdag 18 januari 2022

Welke stappen zet je eerst?

Hoe betrek je bewoners van een 
VvE bij de energietransitie? 



Programma plenair

13.30 uur Inloop met thee/koffie

13.45 uur Welkom door de dagvoorzitter

13.55 uur Hoe creëer je draagvlak bij de  bewoners voor de energietransitie en hoe 
communiceer je? Door Corine Erades van VvE’s Met Energie. Zij werken aan 
het opleiden, adviseren en begeleiden van VvE-leden die hun gebouw willen 
verduurzamen.

14.40 uur Zeeuws praktijkverhaal: hoe maak je de bewoners enthousiast?

14.50 uur Meer over financiering over de Zeeuwse energiebespaarlening voor VvE’s  door Fiona 
Hamberg van het Nationaal Warmtefonds

15.05 uur Wie staat er op de informatiemarkt, en hoe werkt het?

15.10 uur Pauze met koffie en thee

Hierna kun je de informatiemarkt bezoeken. Bekijk de onderwerpen op de volgende pagina.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden via deze link. Geef bij het aanmelden alvast je voorkeur aan voor de 
onderwerpen op de informatiemarkt (zie volgende pagina). Zo kunnen we de 
markt coronaproof inrichten. Toon bij binnenkomst je QR-code en blijf bij corona gerelateerde 
klachten thuis.

Let op: er is maximaal plaats voor 80 personen, dus meld je snel aan!

Datum en tijd
Dinsdagmiddag 18 januari 2022 van 13.30 -16.30 uur

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

Voor wie
Bestuur en bewoners van VvE complexen in Zeeland

Hoe betrek je bewoners van een VvE bij de energietransitie? 

1 m3 gas kost nu meer dan 1 euro, een financieel aderlating voor alle gasverbruikers. 
Ook als VvE bewoner zal u flink meer gaan betalen. Hoe zorg je ervoor dat je als VvE 
zo min mogelijk nadeel ondervindt van de hoge gasprijzen en hoe kun je zo snel 
mogelijk inzetten op energiebesparing en duurzame energie? Volop reden dus om 
hiermee aan de slag te gaan, temeer omdat het Zeeuwse Energie Akkoord stelt dat in 
2045 alle woningen energieneutraal moeten zijn.

Informatiebijeenkomst en -markt
Het Energie Servicepunt Zeeland organiseert daarom i.s.m. Provincie Zeeland en 
gemeenten een informatiebijeenkomst om je op weg te helpen. We gaan in op de 
vraag: hoe betrek je alle bewoners bij de energietransitie, en hoe creëer je draagvlak 
voor energiemaatregelen binnen de VvE? Met een goede voorbereiding en effectieve 
communicatie vooraf lukt het vaak om flinke stappen te maken. Maar hoe pak je dat 
aan? Welke communicatiemiddelen zet je in? Hoe hou je de aandacht vast? Hoe licht 
je de financiering het beste toe? Bezoek na het plenaire gedeelte de 
informatiemarkt! Daar kun je informatie ‘shoppen’ en je vragen stellen, bijvoorbeeld 
over het participatieproces, de financiering van duurzame maatregelen, de 
energiescan,  zonne- energie, led verlichting, laadpalen en nog veel meer.

https://spits-online.nu/platform/UA8KHqexg8DQU4jMFk2b


Informatiemarkt

Tijd:  15.15 - 16.15 uur

Afsluiting: 16.15 a 16.30 uur met frisdrank en lekkers

Onderwerpen
• De energiescan door Marsaki
• Zonne- energie op eigen dak door Zeeuwind
• Zonne- energie op andermans dak door Maak onze regio duurzamer
• Introductie oplaadpalen door Agrisnellaad
• LED verlichting door Lux Improve
• Financiering door het Nationaal Warmtefonds
• Ervaringsverhalen (buiten Zeeland) naar aardgasvrij door VvE’s Met Energie
• Ervaring verhaal over aanpak besluitvorming tijdens de ALV door VvE bewoner/opbouwwerker Mar Aalders.

Tot ziens op dinsdag 18 januari 2022!

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


