
Welkom
namens Energieservicepunt Zeeland

Informatiebijeenkomst en -markt

Hoe betrek je bewoners van een VvE bij de 
energietransitie? 

24 maart 2022



Opening
Albert de Bruijn, 

Dagvoorzitter 

Plaatsvervangend voorzitter ZMf



Doelen 
• Agenderen energietransitie

• Bevorderen kennisuitwisseling over proces/ aanpak 
en financiën (plenaire gedeelte)

• Informeren / inspireren m.b.t duurzame energie en 
aardgasvrij wonen (informatiemarkt)



Programma

14.15 u. Welkom door de dagvoorzitter Albert de Bruijn (ZMf)

14.20 u. Hoe creëer je draagvlak bij de  bewoners voor de energietransitie en hoe 
communiceer je? Door Corine Erades van VvE’s Met Energie.

14.55 u. Zeeuws ervaringsverhaal: besluitvorming in de ALV en hoe maak je de bewoners 
enthousiast voor de energietransitie door Mar Aalders, VvE Touwbaan Middelburg 

15.05 u. Meer over financiering over de Zeeuwse energiebespaarlening voor VvE’s  door Fiona 
Hamberg van het Nationaal Warmtefonds

15.20 u. Wie staat er op de informatiemarkt, en hoe werkt het?

15.25 u. Pauze met koffie en thee – bezoek informatiemarkt tot 16.45/17.00 u.



Presentatie
Corine Erades

VvE’s Met Energie



Presentatie
Mar Aalders, 

VvE Touwbaan Middelburg



Presentatie
Fiona Hamberg, 

Nationaal Warmtefonds



Informatiemarkt
FOYER

• De energiescan door Marsaki

• Introductie oplaadpalen door Agrisnellaad

• LED verlichting door Lux Improve

• Hoe van het gas af door Mar Aalders VvE bewoner Touwbaan

• Financiering door het Nationaal Warmtefonds

• Welke ondersteuning /hulpvragen heeft u - in gesprek met ESP Zeeland/Provincie

JOHANNAKRUITZAAL

• Zonne- energie op eigen dak door Zeeuwind

• Zonne- energie op andermans dak door Maak onze regio duurzamer

WIMHOFMANZAAL

• Ervaringsverhalen (buiten Zeeland) naar aardgasvrij door VvE’s Met Energie



Afsluiting

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Vul s.v.p. het korte vragenlijst in of bezoek onze kraam

=> Op grond hiervan gaan we kijken hoe we u in de 

toekomst verder kunnen ondersteunen



Alvast bedankt voor uw komst 
en veel inspiratie toegewenst 

op de markt

ook dank aan de sprekers 

en de Provincie Zeeland voor de financiële ondersteuning



Pauze / Informatiemarkt


