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DeltaWonen in Zwolle maakt 3500 woningen energiezuiniger. Bij de e-renovaties richt de woningcorporatie zich vooral op de buitenschil: isoleren van
gevels, daken en vloeren, en HR-beglazing. De bewoners hebben een grote vinger in de pap bij de keuzes.
Kwaliteit gaat daarbij voor prijs.
Joke Hofman en Egbert Puttenstein: “Voor de 62 renovatieprojecten hebben we onze organisatie aangepast.”
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Zo de bewoners met DeltaWonen meedenken, zo helpt de
woningcorporatie bewoners met energie besparen. “We hebben online als het ware een bespaarcoach voor huurders”, vertelt Joke Hofman, manager vastgoed. “Ze kunnen zich aanmelden bij de website www.beterpeter.nl en worden vervolgens
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DeltaWonen pakt 3500 woningen aan via 62 verschillende e-renovatieprojecten.
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