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Er is middels energiebesparing veel winst
te halen voor het milieu en het klimaat en
voor de portemonnee van de huurder.

ROTTERDAM WINTERKLAAR?

www.klimaatstraatfeest.nl www.opzuinig.nl



ROTTERDAM WINTERKLAAR?

De Groene conferentie gaat dit jaar helemaal over

energiebesparing in (huur)woningen.

Hoe kunnen we het tempo versnellen?

In 2008 ondertekende de koepel van woningcorporaties Aedes,

de Woonbond en de minister van Milieu een convenant waarin

afspraken werden gemaakt over energiebesparing en

woonlastenwaarborg (voor huurders). Ook lokaal in Rotterdam

werden afspraken gemaakt over energiebesparing met

woningcorporaties in het kader van het Rotterdam Climate

Initiative.

Een nieuwe ontwikkeling is ook dat het woningwaarderingsstelsel

per 1 juli is veranderd. Woningcorporaties kunnen nu OOK voor

energiebesparende-maatregelen of toepassing van duurzame

energie, zoals zonnepanelen, extra punten krijgen en dus meer

huur vragen (bij huurderswisseling).

Kortom redenen genoeg om eens met huurders, corporaties en

gemeente samen te bekijken wat er nu al gebeurt bij onze

Rotterdamse corporaties en wat de plannen zijn voor de nabije

toekomst. Dat er iets moet gaan gebeuren is wel duidelijk. Het gaat

landelijk om 2,4 miljoen huurwoningen van corporaties. 54 % van

de Nederlandse woningen zijn onvoldoende geïsoleerd.

Uitreiking van de GROENE

VOGEL (vrijwilligersprijs voor de

groenste vrijwilliger van het jaar)

door wethouder duurzaamheid,

buitenruimte en binnenstad en

Groene Pluimwinnaar

Alexandra van Huffelen

Uitreiking van de GROENE

PLUIM (prijs voor de

duurzaamste overheidsdienaar

van het jaar) door RMC

voorzitter Patrick van Klink

ROTTERDAM WINTERKLAAR?

Uitreiking van de Milieuvrien-

delijkste tuin bokaal aan de

milieuvriendelijkste tuin en

volkstuin van Rotterdam.

www.milieuvriendelijkstetuin.nl

Debat aan de grote

rondetafel onder leiding

van Maurits Groen

Met vertegenwoordigers

van woningcorporaties,

huurdersorganisaties,

Woonbond, deelgemeenten

en de Rotterdamse politiek.

www.stookjerijk.nl

In de pauze om

21.00 uur, uitreiking

van de certificaten

aan de jongeren

Milieuvoorlichters.

www.iederslucht.nl

Een conferentie over energiebesparing in de huursector met interessante gasten en sprekers.
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