UITNODIGING

OP WEG NAAR EEN
HITTEBESTENDIG UTRECHT

Digitale bijeenkomst
over hittestress op
maandag 23 november
Wat is hittestress? Hoe maak je een woning
hittebestendig? Helpt een groene omgeving?
Hoe beschermen we de ouderen en kom je
tot een lokaal hitteplan? Deze vragen - en nog
veel meer - komen aan bod tijdens de digitale
bijeenkomst over hittestress op maandag
23 november 2020, georganiseerd door de
provincie Utrecht.
De warmterecords vliegen ons de laatste jaren om
de oren en hittestress bij mensen en dieren neemt
toe. Ook in de provincie Utrecht. Het aanpassen
aan hitte staat nog in de kinderschoenen. Daarom
is het een van de speerpunten in het Programma
Klimaatadaptatie van de provincie. Hittestress
aanpakken kan alleen door goed samen te werken
en kennis te delen. We nodigen je van harte uit om
mee te doen met deze digitale bijeenkomst.

Ja, ik doe mee!

PROGRAMMA
Vanaf 14.00 Ontvangst
Deel 1
14.15 Welkom en introductie door dagvoorzitter
Gert Jan Janssen
14.30 Opening door gedeputeerde Hanke Bruins Slot
14.40

Paneldiscussie over hitte en gezondheid*

15.00

Paneldiscussie over hitte en gebouw*

15.20

Paneldiscussie over hitte en gebied*

*meer informatie over de paneldiscussies op de
volgende pagina

15.40

Pauze

Deel 2
15.50 Deelsessies over gebied, gebouw en
gezondheid
16.30 Vertel het de dagvoorzitter: wat viel op tijdens
de deelsessies?
16.50 Afronding door Stef Meijs, programmamanager
Klimaatadaptatie provincie Utrecht

DIGITALE BIJEENKOMST OVER HITTESTRESS | 1

PANELDISCUSSIES
Paneldiscussie hitte en gezondheid
Panelleden:
Marianne van den Anker (VWS-programma Een tegen
eenzaamheid) - over hitte en zomereenzaamheid onder
ouderen en de rol van lokale coalities tegen eenzaamheid
Maaike van Zijverden (GGD Regio Utrecht) - over de
gezondheidseffecten van verhitting
Mahatma Geerdink (gemeente Harderwijk) - over het
samenwerkingsplan van zes gemeenten en de GGD
Noord- en Oost-Gelderland om een lokaal hitteplan te
ontwikkelen

Paneldiscussie hitte en gebouw
Panelleden:
Monique de Groot (TAUW) - over wat we wel en niet
weten over hitte in de woningen
Marlou Boerbooms (Groene Huisvesters) - over de
uitkomsten van de hitte-enquête die afgelopen zomer is
gehouden onder woningcorporaties
Wietse Visser (Provincie Utrecht, Programma
Klimaatadaptatie, projectleider afspraken
klimaatadaptatie bouwen) - over de plannen voor het
provinciaal bouwconvenant

Paneldiscussie hitte en gebied
Panelleden:
Jeroen Kluck (Hogschool van Amsterdam, projectleider
RAAK-onderzoek naar hitte in de stad) - over de resultaten
van het RAAK-onderzoek en hoe deze gebruikt kunnen
worden in de uitvoering
Sanda Lenzholzer (Professor en Chair Holder
Landscape Architecture Wageningen University and
Research) - over de uitkomsten van de hitte-enquête die
afgelopen zomer is gehouden onder woningcorporaties
Liesbeth van Holten (Provincie Utrecht, Programma
Gezond stedelijk leven) - over de vele waarden van een
groene leefomgeving

Ja, ik doe mee!
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