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Beste G.Wasser,

De 15e editie van wederom een succesvolle Warmetruiendag ligt achter ons. U heeft 

toch ook meegedaan? Daarvoor dank. Energiebesparing staat weer hoog op de 

agenda en als het aan ons en onze partnerorganisaties ligt, houden we 

energiebesparing op die prominente plek. Dat we namelijk nog beter moeten én 

kunnen, blijkt uit de cijfers en verkennende de gesprekken van ons 

energiebesparingswebinar. We blikken graag met u terug én vooruit!

Vanuit onze wegbereidersrol werken we hard aan diverse relevante en urgente 

klimaatzaken. En dit werk doen we niet alleen. We doen het samen. Met u: onze leden 

en onze partners. Tijd om u weer bij te praten: 

(klik op een link om direct naar een item te gaan)

• Klimaatverbond Nederland verwelkom Greetje Bos als nieuw bestuurslid

• Terugblik op de 15e Warmetruiendag en het Energiebesparingswebinar

• Wat is (de rol van) een maatschappelijk energiedienstenbedrijf (M-ESCo)? 

• Meer weten over M-ESCo's: kijk de webinar over M-ESCo's en financiering terug

• Oproep aan gemeenten: mobiliseer basisscholen voor de Kinderklimaattop

• Meld u aan voor de Wijksafari Hittestress

• Word Kleurrijke Energieambassadeur 
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Klimaatverbond verwelkomt Greetje Bos als 

nieuw bestuurslid

Greetje Bos, wethouder van de gemeente Breda, is 

toegetreden tot het algemeen bestuur van 

Klimaatverbond Nederland. We heten haar van harte 

welkom en zijn blij dat ze zich wil inzetten voor onze 

vereniging.

Terugblik op de 15e Warmetruientruiendag 

en de Energiebesparingswebinar

5 februari jl. vierden we Warmetruiendag samen met 

bijna 150.000 deelnemers. Niemand minder dan 

Koning Willem-Alexander was een van die 

deelnemers aan de grootste klimaatactie van 

Nederland. In het kader van de 15e editie 

organiseerden we ook het Energiebesparingswebinar, 

een webinar over het belang én kansen van 

energiebesparing in de energietransitie. Kijk of lees 

alles terug via deze link.

Wat is (de rol van) een maatschappelijke

energiedienstenbedrijf (M-ESCo's)?

Wanneer onze wijken van het aardgas af gaan is het 

zaak dat iedereen meedoet en dus ook mee kan 

doen. Dit is behalve een technische en economische, 

vooral een sociale opgave. Het vraagt om een goed 

gefaciliteerde energieke samenleving waarbij wordt 

samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en 

bewoners.

Klimaatverbond Nederland ziet in Maatschappelijke Energy Service Companies 

(M-ESCo’s) een vorm om deze samenwerking vorm te geven, als middel om wijken 

CO2-neutraal maken. Wij onderzoeken samen met gemeenten, bewoners, het 

bedrijfsleven en onze kennispartners hoe een M-ESCo kan worden gerealiseerd.

Lees meer

Lees meer



Meer weten over M-ESCo's: kijk de webinar over M-ESCo's en 

financiering terug

Robert Boom van SVn liet ons onlangs het financiële plaatje van M-ESCo's zien. 

Hier komt alles samen; wat kan er en wat kan er niet, welke belemmeringen zijn 

er en hoe zit het met de risico's? Het webinar kan hieronder opnieuw worden 

bekeken.

Oproep aan gemeenten: mobiliseer 

basisscholen voor de Kinderklimaattop

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland 

samen met gemeente Velsen de landelijke 

Kinderklimaattop, met dit jaar als doel om een heus 

Kinderklimaatakkoord op te stellen. Klimaatverbond-

directeur Petra Lettink roept daarom alle gemeenten 

op om basisscholen (groepen 7 en 8) te mobiliseren 

om hier aan mee te doen.

Meld u aan voor de Wijksafari Hittestress

Lees meer
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LSA bewoners, Buurkracht en Klimaatverbond 

Nederland hebben in samenwerking met weer- en 

klimaatvrouw Margot Ribberink de Wijksafari 

Hittestress ontwikkeld. Hiermee onderzoeken 

bewoners de 'hotspots' in hun wijk op het gebied van 

de buitenruimte, de woning en de zorg voor 

kwetsbare mensen en bedenken maatregelen om 

lokaal hittestress te beperken. 

In het voorjaar starten we met de eerste wijksafari. Meer informatie over dit project en 

over deelname?

Word kleurrijke ambassadeur

Om een diverse groep inwoners te bereiken, te 

informeren en te voorzien van handelings-

perspectieven bij de energietransitie, zet 

Klimaatverbond Nederland samen met een aantal 

partners de cursus “Kleurrijke Energieambassadeurs” 

in gang in de gemeenten Arnhem en Nijmegen. 
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U kunt hier uw voorkeuren veranderen of uzelf uitschrijven.
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