
Er is weinig aanbod voor
huurders. Wat kunnen z�

doen? 
Het zou mooi z�n de

verbinding te zoeken met
(particuliere)
verhuurders.

 

Werk jouw idee uit 24 januari 2023
om 19:15 uur in de Morgenster b�

het EnergieLab Oost.

Maak en deel een overzicht van
subsidies en regelingen op de

gemeentel�ke website. 

Actieve ondersteuning b�
aanvragen subsidie is welkom.

 

Collectieve

inkoop

Hoe dan?!

 

Doe ook iets
voor

huurders

Aanmelden

Meld je aan via de aanmeldknop hieronder!

Het gaat ook over jouw thuis

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

ENERGIELAB
OOST

 
 
 

 

HET GAAT OOK OVER JOUW THUIS

BETAALBAAR VERDUURZAMEN

Er is
onwetendheid

Er is behoefte aan kennis van
ontwikkelingen voor het verduurzamen van

de woning.
 

Denk aan warmteverlies of energieopslag.
Voorlichting is gewenst.

 

Actieve 
ondersteuning

Aanwezigen zien kansen voor
collectieve inkoop. 

 
Denk aan samen daken isoleren of

andere verduurzamingsmaatregelen
nemen.

Klik hier 

https://docs.google.com/forms/d/1fYLfHEA4rcj_24MWefYUIt0gbCuvfoYvIPVg8T8Fftg/edit?pli=1


Het viel iedereen op dat er
nu vooral oudere inwoners
b�eenkomsten bezoeken. 

 
Hoe bereiken we ook juist

de jongere
woningeigenaren?

 

Werk jouw idee uit 24 januari 2023
om 19:15 uur in de Morgenster b�

het EnergieLab Oost. 

De jeugd heeft de toekomst. De
verbinding tussen onderw�s, de w�k

en duurzaam wonen wordt als
kansr�k gezien. 

Leuk en leerzaam voor kinderen én
de ouders.

 

 Buurtactiviteiten 

Hoe dan?!

 

Meer
diversiteit

Aanmelden

Meld je aan via de aanmeldknop hieronder!

Het gaat ook over jouw thuis

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

HET GAAT OOK OVER JOUW THUIS

BEWEGING IN DE WIJK

Wat maakt de buurt een f�ne buurt?
Wat houdt bewoners bezig? 

 
Rolschaatsbaan opnieuw inrichten, 

30 kilometerzone aan de Anjelierstraat,
bomen aan de Marjoleinlaan..

Maak slimme combinaties met de
leefbaarheid in Oost.

 

Betrek het 
onderw�s

Buurt- en straatactiviteiten komen
hier en daar voor in de w�k.  

Oost is verder niet heel hecht. 
 

Het kan interessant z�n om buurten
en straten zelf leuke dingen te laten

organiseren. 
 

Partycipatie!

Sluit aan b� wat
er leeft

ENERGIELAB
OOST

 
 
 

 

Klik hier 

https://docs.google.com/forms/d/1fYLfHEA4rcj_24MWefYUIt0gbCuvfoYvIPVg8T8Fftg/edit?pli=1
b.tousain
Aannemer



De jeugd heeft de
toekomst! 

Op welke manier kunnen
we jongeren in Oost

activeren op
verduurzaming? 

 

Werk jouw idee uit 24 januari 2023
om 19:15 uur in de Morgenster. 

 

Iets doen

Hoe dan?!

 

Jongeren
activeren

Aanmelden

Meld je aan via de aanmeldknop hieronder!

Het gaat ook over jouw thuis

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

HET GAAT OOK OVER JOUW THUIS

MEER ENERGIE BESPAREN

T�dens de eerste avond werden direct
afspraken gemaakt met energiecoaches
van Stichting Duurzaam Wierden-Enter. 

 
Hoe kunnen we iedereen van goed advies

voorzien die dat wil?

 

FixBrigade

Mensen willen wel iets doen met
en voor de buurt maar nemen

liever niet het voortouw.
Hoe vinden en ondersteunen we

initiatiefnemers in de w�k? 
 

Energiecoaches

ENERGIELAB
OOST

 
 
 

 

 

Twee bewoners willen al meedoen
met een FixBrigade. Mooi begin!

 

Klik hier 

https://docs.google.com/forms/d/1fYLfHEA4rcj_24MWefYUIt0gbCuvfoYvIPVg8T8Fftg/edit?pli=1

