€ en CO2 voordeel
stapelen.
DOEL

We willen een duidelijk pakket van maatregelen aanbieden
aan bewoners. Met die maatregelen willen we de CO2-uitstoot verminderen en geld besparen voor bewoners van
Bospolder Tussendijken. We laten bewoners zien waarop
zij kunnen besparen en welke keuzes ze kunnen maken.
Ook werken we aan persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld
door mensen op te leiden tot milieucoach. Zij geven informatie over de energietransitie en voorlichting over energiebesparing. Dat kan voor sommige mensen een eerste stap
zijn naar werk.

MANIER VAN WERKEN

• We zorgen voor neutrale informatie over duurzame en
kostenbesparende maatregelen die op een makkelijke
manier beschikbaar is.
• We leiden mensen op tot milieucoach. De milieucoach
geeft dan informatie over de energietransitie en voorlichting over energiebesparing.
• Door mensen in contact te brengen met de kansen van
duurzame energie vergroten we de vaardigheden en
kansen van mensen op de arbeidsmarkt.
• Ook zetten we de milieucoaches in om meer leden
te krijgen voor Delfshaven Energie Coöperatie zodat
bewoners toegang hebben tot duurzame en betaalbare
energie uit eigen wijk.
• We helpen mensen die niet zelf de duurzame maatregelen kunnen aanbrengen.

VERBETERINGEN KUNNEN WE
STRAKS MERKEN AAN (INDICATOREN):

Op welke doelen en waarden denken we dat dit project
kansen biedt? Het project hoeft niet op alle indicatoren een
10 te scoren. Maar we gaan wel aandacht besteden aan
de volgende punten:
• Samen werken we aan wijkontwikkeling wat je merkt
aan de CO2 besparing door verduurzaamde huizen,
gezamenlijke zonnedaken en een beter taal- en opleidingsniveau. (40 mensen hebben in 2021 de opleiding
tot milieucoach gevolgd en 4 mensen de opleiding tot
zonnepaneel installateur bij Wijkenergie Werkt)
• Er zijn in 2021 200 verduurzaamde huizen met kleine
klusjes (radiatorfolie, ledlampen, etc).
• Er zijn in 2021 200 mensen lid van de energiecoöperatie geworden zodat zij toegang hebben tot duurzame
en betaalbare stroom uit eigen wijk. Ook zijn er 800
zonnepanelen geplaatst. Daarnaast verkennen we met
Havensteder nog 2 gezamenlijke zonnedaken.
• We zorgen er samen voor dat de energiebesparende
maatregelen helder en duidelijk richting bewoners en
elkaar gecommuniceerd kunnen worden.
• We zorgen er samen voor dat de verschillende maatregelen en projecten door ketensamenwerking goed op
elkaar aangesloten zijn zodat bewoners in 1x meerdere
duurzame stappen kunnen zetten.

BETROKKEN PARTIJEN

We starten het project met een breed team: Delfshaven
Energie Coöperatie, opleiding milieucoaches (Zelfregiehuis), Taal-milieucoaches (Stichting Pauw), Wijkenergie
Werkt en de Gemeente Rotterdam en Havensteder.
Meer informatie of meedoen? Neem contact op met:
Marieke Grund (Taal-milieucoaches):
mariekegrund@hotmail.com of 06 - 51890589
Wilma van der Wilt (opleiding Milieucoaches):
wilmavanderwilt@gmail.com of 06 - 261 00 603
Josee van Linschoten (Wijkenergie Werkt):
josee@wijkenergiewerkt.nl of 06 - 413 76 787
Robbert de Vrieze (Delfshaven Energie Coöperatie):
info@delfshavenenergiecooperatie.nl of 06 - 193 54 343
Anne-Marie Verheijen (gemeente Rotterdam):
amj.verheijen@rotterdam.nl of 06 - 104 04 572

