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Betreft: informatieavond duurzaam wonen voor Merenwijkers 
 
 
Beste wijkbewoner, 
 
Op maandag 6 mei a.s. van 20.00 - 22.30 uur organiseert Energie in de Merenwijk samen met 
Duurzame Energie Merenwijk in de Regenboogkerk een informatieavond over verduurzamen van 
woningen in onze wijk. 
 
Vijf referentiewoningen 
Het Duurzaam Bouwloket heeft van vijf woningen uitgezocht hoe ze er bouwkundig voorstaan, waar 
de energielekken zitten en welke mogelijkheden er zijn de woningen te isoleren en te verduurzamen. 
Duurzaam Bouwloket presenteert samen met de bewoners van de referentiewoningen de uitkomsten. 
 
Maatwerkadviezen voor zeven andere woningtypes 
Van zeven andere woningtypes heeft Energie in de Merenwijk de beschikking over goede 
maatwerkadviezen. Belangstellenden kunnen zich aan tafels met bewoners van eenzelfde woningtype 
informeren over hun eigen woning. Aan elke tafel schuift ook een bewoner aan die al veel over de 
mogelijkheden voor isolatie en verduurzaming weet. 
 
Workshops 
Voor bewoners waarvoor nog geen maatwerkadvies beschikbaar is verzorgt Duurzaam Bouwloket 
een workshop energiebesparing en duurzame energie: over isoleren, ventileren en duurzame stroom 
of warmte in woningen. Ook de werkgroep Techniek van Duurzame Energie Merenwijk verzorgt een 
workshop. 
 
Programma 
19.30-20.00 uur Inloop  
20.00 uur Opening door wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen) 
20.10 uur Welkom door Tjitske Veldkamp, voorzitter Stichting DEM 
20.15-20.45 uur Inleiding Duurzaam Bouwloket: 
 ‘Referentiewoningen en de matrix van mogelijke maatregelen’ 
20.45 uur Pauze 
21.00-22.00 uur Ronde tafels en workshops 

x 12 tafels over de referentiewoningen en de geadviseerde maatregelen 
x Workshop verduurzaming van woningen door Duurzaam Bouwloket  
x Workshop van de werkgroep Techniek van Duurzame Energie Merenwijk 

22.00-22.10 uur Afsluiting van de avond door Marc Koene 
22.10-22.30 uur Napraten en gelegenheid om in te tekenen voor de nieuwsbrief en voor DEM 
 
Informatie 
We ontvangen u graag op maandagavond 6 mei in de Regenboogkerk. In verband met de catering is 
het prettig als u zich opgeeft voor de avond via energieindemerenwijk@gmail.com. 
Wilt u weten of uw woningtype gepresenteerd wordt? Bent u nieuwsgierig naar de rest van het 
programma? Ga naar www.gagoed.nl/wijkambassadeurs/wijk/district-merenwijk of 
www.duurzameenergiemerenwijk.nl en zoek het overzicht van onderzochte woningen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Marc Koene en Michèle Stokla, 
wijkambassadeurs energiebesparing en duurzame energie voor Ga Goed in de Merenwijk 
energieindemerenwijk@gmail.com 


