
ENERGIE
VOOR 
IEDEREEN
TILBURG
GESPREKSTOOL KENNISMAKING

INHOUD:

 - Praatplaat kennismakingsgesprek
 - Gespreksleidraad
 - Praatplaat vervolggesprek



PRAATPLAAT KENNISMAKINGSGESPREK
In gesprek met particuliere woningeigenaren
van een voormalige huurwoning Tiwos Abdijbuurt

Even kennismaken

Uw woning

Verbouwen

Uw straat

Evaluatie

Verder verkennen

Uw buurt

NicolaasVeltman Cindy van den Bremen

Wie zijn wij?

Wie bent u?

Heeft u gehoord dat 

Tiwos woningen in 

de Abdijbuurt gaat

aanpakken?

Samen verder praten met andere woningeigenaren uit uw buurt

Vindt u het fijn dat

de gemeente particuliere 

woningeigenaren opzoekt?

Vagen? 
Mail of bel naar Nicolaas 

Veltman:
nicolaas.veltman@tilburg.nl

of: 06-37329005. 

Bedankt!



GESPREKSLEIDRAAD

ABDIJBUURT
Draaiboek voor het gesprek met 
woningeigenaren in de Abdijbuurt

EVEN KENNISMAKEN
Wie zijn wij?

Cindy van den BremenNicolaas Veltman

Onafhankelijk adviseur 
namens de gemeente

Sociaal ontwerper



EVEN KENNISMAKEN
Wie is de bewoner?

Wie bent u?

1. DE WONING

Wie wonen in uw huis? 

Hoe bevalt het hier?

Hoe ervaart u het wonen in de woning?

Wat is fijn/ minder fijn?
 

Heeft u gehoord dat Tiwos de woningen in de abdijbuurt gaat aanpakken?

Wat vindt u daarvan?

Heeft u zelf al iets aangepast/ veranderd aan uw huis?

Zou u graag iets willen aanpassen/ veranderen?

2. VERBOUWING



Wat vindt u van de straat waarin u woont?

Hoe vindt u de straat eruit zien?

3. DE STRAAT

Hoe ervaart u het wonen in de wijk?

Hoe lang woont u hier al?

Bent u in juni betrokken geweest bij de gemeentelijke legosessie 
over de toekomst van de wijk?

4. DE ABDIJBUURT

Heeft u enig idee hoe het met uw energierekening staat?

Probeert u de energierekening wel eens omlaag te krijgen?

VERDUURZAMEN

Mocht het verhaal in het eerste gesprek deze kant opgaan dan zijn dit 
mogelijke vragen die gesteld kunnen worden. 



Vervolggesprek met particuliere woningeigenaren
van een voormalige huurwoning Tiwos Abdijbuurt

Vervolggesprek

Huiswerk

Wensen en behoeften

NicolaasVeltman Cindy van den Bremen

Fijn dat we weer 

even langs mogen 

komen. 

Vagen? 
Mail of bel naar Nicolaas 

Veltman:
mail@nicolaasparticipaties.nl 

of: 06-37329005. 

Bedankt!

Mee in dakrenovatie 

of meerdere 

onderdelen?

Spaargeld?

Hypotheek gesprek?

Globale leencheck

Is financiering 
lastig?

Onafhankelijk
financieel adviseur  

Uitdagingen of
drempels

Meedoen?

Waarde-ontwikkeling 
woningOnderhoud

Bouwkundig advies

Meer comfort 
(minder tocht/
kou/vocht)

Maatwerk(lening)

Andere vragen of 
opmerkingen?

Hoe nu verder?

Okt

Optie terugkoop/
taxatie

Nov

Energiebesparing
EPA Energieadvies

Aanvragen offerte 
bij aannemer

Uw eigen 
financiering 
rondkrijgen

Nov

Dec

Kansen en 
mogelijkheden

Dec

PRAATPLAAT VERVOLGGESPREK



www.wijzijnzet.nl


