
ENERGIEBESPARING 
StER: regelt een gratis energiecoach bij je thuis om geld te besparen op energie en geeft voorlichting en 
advies over zonnepanelen. www.steroosendaal.nl 
WijZijn Traversegroep: kan je begeleiden en adviseren in deze extreem dure tijden, om schulden te 
voorkomen.  www.wijzijntraversegroep.nl 
Frank Bogers  Installatietechniek: geeft informatie en advies over een warmtepomp. www.bogersbv.nl 
Gemeente Roosendaal: biedt subsidies voor het verduurzamen van jouw woning. www.roosendaal.nl   

Wat kun je verwachten op het 
Belevingsfestival Duurzaamheid Burgerhout? 

NATUUR IN DE STAD 

Da Vinci College toont allerlei insectenhotels en vogelhuisjes die studenten maken. Je kunt als bewoner 
tijdens het festival opdracht geven om een hotel of huisje te laten maken voor je eigen tuin. 
www.davinci.nl 
Alwel geeft een impressie van de nieuwbouwplannen in de Josephwijk, met duurzame kenmerken in de 
woningen en omgeving. www.alwel.nl 
De moestuin, JeugdOntmoetingsCentrum (JOC) en bewoners uit de Burgerhout laten hun geveltuin of 
moestuin zien. Bij JOC wordt er die middag samen met bewoners een geveltuin aangelegd en gekookt. 
Gemeente Roosendaal ondersteunt en het Waterschap komt tegemoet in de kosten als je samen met jouw 
buren een geveltuin aan wilt leggen. www.brabantsedelta.nl, www.roosendaal.nl 
Mec Roosendaal geeft voorlichting wat insecten en natuur te bieden hebben. www.mecroosendaal. nl

OPVANG WATER/ MINDER HITTE 
MEC Roosendaal legt uit hoe je met een regenton het water kunt opvangen, voor de planten in je tuin.  
www.mecroosendaal. nl  
Gemeente Roosendaal geeft informatie over de waterberging in de nieuwe parken in de Josephwijk en over 
subsidie van groene daken. www.roosendaal.nl   
Het Waterschap en MEC bieden kinderen vertier met een watertafel, zodat ze al spelenderwijs met 
duurzaamheid bezig zijn. Het Waterschap bekostigt ook regentonnen, maar wel samen met je buren/buurt. 

HERGEBRUIK MATERIAAL 
Met Van Pet naar Pret ga je op een recycle fiets van plastic flessen een kroonluchter maken. 
www.vanpetnaarpret.nl 
Bij JOC mag de jeugd (10-23 jaar) met moodboards hun eigen jeugdhonk gaan ontwerpen en later ook 
helpen bij de inrichting, met het hout uit de sloopwoningen van de Josephwijk. 
Heppie en Leger des Heils laten zien hoe je speelgoed en kleding kunt hergebruiken. 
Saver en schooncoaches zorgen voor een andere kijk op afval. www.saver.nl 

DE TULLEPETREIN RIJDT DOOR DE WIJK 

Emiel Brehm rijdt met zijn duurzaam gebouwde trein (nu nog 
op diesel) door de wijk, van buurthuis naar 
JeugdOntmoetingsCentrum naar moestuin en terug. Bezoekers 
aan het festival hebben gratis vervoer.
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