
SMART ENERGY CITIES
hoe duurzaam is jouw woning?





De Green Deal ‘Smart Energy Cities’ is eind 2013 door 
de overheid in het leven geroepen. Het programma 
richt zich op energiebesparing en de toepassing van 
lokale, duurzame energiebronnen en nieuwe, slimme 
energiediensten. 

Het project wordt begeleid door een innovatiecoach 
(Dennis Fokkinga) en een creative producer (Danielle 
Arets). Daarnaast zijn energiecoaches van de Ge-
meente Maastricht betrokken in het project. Samen 
begeleiden ze de vraag en wensen van huurders en 
gebouweigenaren met betrekking tot bijvoorbeeld het 
kopen van zonnepanelen, warmtepompen of het laten 
isoleren van de woning. 
Ook laten ze zien welke innovaties en energiebespa-
rende maatregelen en vooral ook financiële middelen 
ingezet kunnen worden om zowel energie als kosten te 
reduceren. 

Om met een passende strategie voor uw wijk in het 
algemeen en uw huis(houden) in het bijzonder te 
komen, zouden we u graag willen vragen dit boek-
je voor ons in te vullen.  Op basis van uw informatie 
maken we graag een afspraak om met u de wensen en 
mogelijkheden door te spreken.

Vriendelijke groeten,

Dennis Fokkinga en Danielle Arets 

Naam

Leeftijd

Straat & huisnummer

Samenstelling huishouden 
(aantal personen huishouden)

Type woning 
(rijtjeshuis, vrijstaand, flat)

PROFIEL2.

Energielabel woning 
(voor zover bekend)

Wat heb je afgelopen jaren gedaan m.b.t. verduurza-
ming van je woning of je levensstijl? 

Ben jij bekend met #Missionzeromaastricht? Zoja, wat 
vind je daarvan? Ben jij bekend met de het klimaat-
akkoord in Parijs? Wat vind je daarvan? Ben jij bekend 
met technische innovaties op gebied van duurzame 
energie opwekking? Welke?  
Waar haal je je informatie met betrekking tot duur-
zaamheid vandaan? Zou jij meer informatie wensen en 
hoe?

Energieverbruik op jaarbasis 
(voor zover bekend)

Aantal jaren woonachtig in de buurt

Wat zijn je favoriete bezigheden?

INTRODUCTIE1.

ENERGIE- 
DRIVERS3.

Zonnepanelen, liever niet op mijn dak.

       eens

       eens

       oneens

       oneens

Ik zie door de bomen het bos niet meer; er is zoveel 
informatie over het verduurzamen van de woning da ik 
niet weet waar ik aan moet beginnen.

       eens

       eens

       eens

       eens

       oneens

       oneens

       oneens

       oneens

Als zonnepanelen gesubsidieerd zouden worden zou 
ik ze beslist nemen.

Verduurzaming van de woning is zowel lucratief voor 
het klimaat als de portemonnee.

Zonnepanelen zouden verplicht gesteld moeten 
worden.

Liever een windmolen in de wijk dan zonnepanelen.

ENERGIE- 
SCENARIOS4.

Stel we moeten over tien jaar meer dan 80% van de 
energie uit zon en wind halen; wat zouden we dan in 
jouw wijk moeten doen?

Wat is volgens jou nodig om dat te bereiken?

Wat wil / kun je zelf doen?




















