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Energieneutraal Wonen
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 14 oktober a.s., richten wij ons in het stamtafelgesprek
op het thema ‘Klimaat neutraal wonen’. Gasten aan tafel zijn o.a. Kees Duijvestein (Groene Regentes),
Niek van Vliet (Groene Mient), René en Cilou (bewoners energieneutrale woning) en Arjen Kapteijns
(fractievoorzitter Groen Links).
In 2040 moet de bestaande woningvoorraad klimaatneutraal zijn en de benodigde energie voor woningen
duurzaam worden opgewekt. De gemeente Den Haag staat voor een moeilijke opgave om de bestaande
woningvoorraad te verduurzamen. In Den Haag staan 165.000 woningen, die gebouwd zijn voor 1985.
Woningen, die vaak slecht geïsoleerd zijn. Deze woningen moeten toekomstbestendig worden gemaakt.
Tijdens het gesprek worden de mogelijkheden doorgenomen hoe een woning energieneutraal te maken.
Wanneer is een woning energieneutraal en welke stappen moeten er door woningeigenaren gezet worden om
dit mogelijk te maken? Naast een grote financiële opgave, ligt er ook een grote communicatieve opgave om
bewoners en verhuurders over te halen om hun woning duurzamer te maken.
Gezien het feit dat het onderwerp over het algemeen weinig prioriteit geniet bij de inwoners, zal de
communicatie aanpak intensief moeten zijn en mensen moeten overtuigen en verleiden tot gerichte acties.

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live Televisie/Radioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een
politiek-, maatschappelijke- en culturele inhoud.

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl
. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.
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