Geacht raadslid,
Op woensdag 14 juni heeft ’thuis een bijeenkomst georganiseerd over duurzaamheid. Deze
bijeenkomst was speciaal voor raadsleden uit de gemeenten waar wij woningbezit hebben.
Tijdens de bijeenkomst hebben wij onze visie op duurzaamheid uitgelegd. In het kader van samen
werken, samen leren (één van onze doelstellingen) zijn de aanwezigen uitgedaagd om onze
duurzaamheidsdoelstellingen aan te scherpen.
Zij zijn deze uitdaging aangegaan en hieronder ziet u een samenvatting van de resultaten.
RESULTATEN
Doelstelling 1: samen werken, samen leren
Belanghouders, klanten, leveranciers
-

duurzaamheid meer uitdragen naar huurders
in buurten met zowel huurders als woningeigenaren ook de woningeigenaren betrekken bij de
plannen van ’thuis
zoek meer samenwerking met innovatieve instellingen en bedrijven uit de regio
breidt de samenwerking met gemeente Eindhoven en de corporaties uit Eindhoven uit naar de
andere gemeentes
zorg dat je creatief blijft in het zoeken naar toepassingen en samenwerkingspartners op het
gebied van duurzaamheid
deel de ervaringen van bewoners meer met anderen

Doelstelling 2: natuurlijk een duurzaam ’thuis
’thuis heeft voorbeeldfunctie en is inspiratiebron
-

geef mensen de mogelijkheid om ideeën aan te dragen
stimuleer medewerkers zoveel mogelijk duurzaam te denken en te handelen
kijk of jouw partners voor bedrijfsvoering duurzaam handelen, denk bijvoorbeeld aan banken
en pensioenfondsen
ga met de duurzaamheidsambassadeurs op werkbezoek en laat je inspireren door anderen

Doelstelling 3: energie van 't huis
Volledig duurzaam opgewekte energie
-

heb aandacht voor opslag van duurzaam opgewekte energie
stimuleer elektrisch koken

Doelstelling 4: een rondje van `thuis
Gesloten kringlopen & gezonde en herbruikbare materialen
-

zorg dat woningen en voorzieningen in de woningen gemakkelijk zijn aan te passen

Doelstelling 5: een groen thuis
Gezonde natuurlijke omgeving
-

gebruik open tegels
bespreek met gemeentes de parkeernorm en pas deze aan per situatie
stimuleer vergroening bij bewoners, lever bijvoorbeeld 1 stoeptegel in voor 1 plant
realiseer meer groene muren en daken

Doelstelling 6: 'thuis buurten bruisen
Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving
-

zorg voor hergebruik van karakteristieke / monumentale panden
werk samen met gebiedscoördinatoren van de gemeenten voor verbinding in wijken
geef bewoners die zich inzetten voor de buurt en buren korting op de huur

We zijn verheugd met deze uitkomst en bekijken hoe we de resultaten mee kunnen nemen in de
uitwerking van ons duurzaamheidsbeleid.
PRESENTATIES
Bijgevoegd bij dit bericht zijn de presentaties die tijdens de bijeenkomst gegeven zijn.
MEER INFORMATIE
Voor een compleet beeld van onze duurzaamheidsambities en doelstellingen kunt u ook nog ons bod
op de woonvisie bekijken. Dat hebben wij onlangs aan uw gemeente aangeboden. Daarin staat meer
informatie over de gezamenlijke duurzaamheidsambitie van ’thuis en de gemeente.
CONTACTPERSOON
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over ’thuis en duurzaamheid, neemt u dan contact op met
Rob Weijers, gebiedsregisseur via telefoonnummer 040 24 99 999 of e-mail r.weijers@mijn-thuis.nl

Met vriendelijke groet,
Woonstichting 'thuis
Luc Severijnen
directeur-bestuurder
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