
 

 

Groene Wijk Week - 20 t/m 26 september 
Bennekel en Lakerlopen kleuren groen 
 

Van 20 tot en met 26 september organiseren de woningcorporaties Trudo en Wooninc. in de 

Eindhovense wijken de Bennekel en Lakerlopen de eerste editie van de Groene Wijk Week. 

Bewoners, jong en oud, maken tijdens deze week op een laagdrempelige en originele manier 

kennis met duurzamer leven. Denk daarbij aan groene wijkdiners, een buitenbioscoop, een warme-

truien-markt, een knutselmiddag voor kids, het vergroenen van voortuinen en groene-wijk-

wandelingen mét opruimactie. Alle activiteiten zijn uiteraard coronaproof en staan op 

www.groenewijkweek.nl. De Groene Wijk Week is een initiatief van het Duurzaamheidspact.  

 

Duurzaamheid is leuk en geeft voldoening 

“Ons doel is om mensen op een positieve manier te prikkelen. Om ze te laten merken dat bezig zijn 

met duurzaamheid leuk is en dat het voldoening geeft”, vertelt Angela Pijnenburg, bestuurder van 

Wooninc. “We hopen dat bewoners dan anders naar hun eigen gedrag én naar hun directe omgeving 

gaan kijken. Want kleine aanpassingen in ons gedrag, kunnen veel effect hebben.“  

 

Deze eerste editie van de Groene Wijk Week is in de wijken Lakerlopen en Bennekel. Bewoners zijn 

van harte uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten. Maar natuurlijk kunnen andere 

geïnteresseerden ook een kijkje komen nemen, bijvoorbeeld op de warme-truien-markt of bij de 

Groen-EXPO. Er worden gratis planten en bloembollen uitgedeeld, kinderen kunnen vogelhuisjes 

schilderen en er zijn leuke groene prijzen te winnen. Volgend jaar wordt de Groene Wijk Week in een 

ander deel van Eindhoven gehouden.  

 

Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo: “De woningcorporaties en de gemeente 

investeren uiteraard in duurzaamheid. Denk daarbij aan het uitvoeren of stimuleren van maatregelen 

zoals het aanleggen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. Met de Groene Wijk Week 

willen we niet alleen huiseigenaren, maar zeker ook bewoners van sociale huurwoningen betrekken. 

Want veel winst is nog te behalen met ons eigen gedrag en dat van de buren. Daarnaast bieden we 

ook praktische oplossingen, bijvoorbeeld om de energiekosten te verlagen. Daarom zijn ook de 

Energiecoaches tijdens de Groene Wijk Week actief. Bij hen kun je terecht voor een gratis 

energieadvies op maat en daar krijg je de Energiebox bij.” 

 

Duurzaamheid én leefbaarheid 

De kracht van de Groene Wijk Week is dat we gebruik maken van bestaande sociale structuren in de 

wijken. En er is veel aandacht voor verbinding en leefbaarheid. Want een groene wijk waar bewoners 

samen zorgen voor hun omgeving en elkaar, is een prettige wijk om in te wonen. “We hebben bij de 

organisatie nadrukkelijk de verbinding gezocht met bijvoorbeeld de lokale basisschool, het 

buurtcentrum, vrijwilligers van de taalles en met maatschappelijke instanties zoals Ervaring die Staat. 

http://www.groenewijkweek.nl/


 

 

Ook ambassadeurs van geveltuintjes en groen in de straat zijn betrokken. Samen met hen en alle 

bewoners gaan we er een mooie eerste editie van maken!”, aldus Angela Pijnenburg.   

 

Kijk vooral even op www.groenewijkweek.nl  

Duurzaamheidspact 
Eindhoven wil woningen en gebouwen slimmer en sneller verduurzamen. Daarvoor hebben de 
gemeente, woningcorporaties ‘thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. en de huurdersvertegen-
woordiging PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) de handen ineengeslagen en het 
Duurzaamheidspact gesloten. Door samen te werken in een pact benutten we optimaal de 
gezamenlijke hulpbronnen, delen we kennis en kunde en werken we samen aan nieuwe duurzame 
experimenten en oplossingen. Het pact houdt zich o.a. bezig met proefprojecten in Eindhoven met 
onderwerpen als CO2-neutrale woningen, duurzamer onderhoud, collectieve energieoplossingen 
en circulaire economie. Samen werken we aan een duurzaam Eindhoven, waar het prettig wonen, 
leven en werken is. Samen groen doen. 

 

http://www.groenewijkweek.nl/

