
Hallo bewoner van de Montfortstraat, Bolenbergweg en Prins Frederikstraat,

Je hebt nu de eerste uitgave van ‘de Groene Straatkrant’ in je handen. Een eerste 
uitgave waar we trots op zijn! Deze krant biedt een mogelijkheid om in deze onzekere 
en bijzondere periode in contact met elkaar te blijven. Het coronavirus maakt het de 
komende periode helaas onmogelijk om fysiek met elkaar samen te komen. Uiteraard 
hebben wij onszelf de vraag gesteld of we nu wel door moeten gaan met het project ‘de 
Groene Straat’. Want hoe kunnen we verder met een project waarbij we écht willen 
samenwerken ín de straat wanneer we persoonlijk contact zo veel mogelijk moeten 
vermijden? Uitstellen dan maar? Dat lijkt in eerste instantie een logische keuze, maar 
nu we zo aan ons eigen huis en onze tuin gebonden zijn, is de beleving van de eigen 
straat belangrijker dan ooit. Daarnaast laat de coronacrisis ook heel duidelijk zien dat 
we samen sterk staan en veel meer kunnen dan ooit gedacht. Dus gaan we door! Met 
de nodige flexibiliteit zien wij kansen om alsnog samen tot het gewenste resultaat te 
komen. Deze krant is een eerste stap in deze nieuwe aanpak.

Lees je met ons mee?
In deze krant lees je meer over de Groene Straat en de eerste bijeenkomst die onlangs 
heeft plaatsgevonden met ruim 60 enthousiaste straatgenoten. Verder staat deze krant 
boordevol informatie en inspiratie voor je eigen tuin en straat.

Wij wensen je veel leesplezier en hoop dat deze krant een welkome afleiding biedt in 
deze tijd. Zorg goed voor elkaar en jezelf, blijf gezond!

Mede namens,
Isabelle de Warrimont en Bas van den Akker (Gemeente Venlo), Dorpsraad Belfeld, 
Climmy Roeffen, Roger Feller en Senna Heijnen (Kragten),

Marieke Vromans

Staat uw appelboompje al in bloesem?

Tijdens de eerste Groene Straat bijeenkomst op 13 
februari kreeg je een appelboompje van ons mee. Wij 
zijn erg benieuwd of het boompje een mooi plekje heeft 
gekregen. Stuur je jouw foto in? Misschien plaatsen we 
deze foto in de volgende krant! 

De loterij met de kans op het winnen van 1 dag een 
elektrische leenauto heeft nog niet plaats gevonden, 
hiervan houden we je op de hoogte. 

DE GROENE STRAATKRANT

Bewoners aan zet
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Wat vooraf ging
De eerste bijeenkomst voor de Groene Straat vond plaats op  
13 februari in de Hamar.  Een ontzettend grote opkomst liet zien 
hoe enthousiast jullie over dit thema zijn. De wens voor een Groene 
Straat leeft! Hoe deze vorm gaat krijgen ontdekken we samen. 
Onderstaand volgt een toelichting over hoe dit project in jullie straat 
terecht is gekomen.
  
Omgevingwet
Je hebt vast gehoord dat in 2021 de Omgevingswet van kracht gaat. 
Deze bundelt alle wetten voor de leefomgeving.  Om dit in de praktijk 
uit te voeren stellen het Rijk, de provincies en de gemeenten ieder 
een omgevingsvisie op, ofwel een visie voor de lange termijn met 
betrekking tot alle terreinen van de leefomgeving. 

Deze partijen gaan samenwerken aan maatschappelijke opgaven als 
één overheid. Vroegtijdig en samen met experts, belanghebbenden 
en ervaringsdeskundigen. Dit brengt een andere manier van werken. 
Niet vóór bewoners, maar mét bewoners en vanuit hun ervaring en 
beleving. 
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Deze krant is een eerste stap in ons onderzoek hoe 
we samen met jullie kunnen werken aan een mooie, 
leefbare, klimaatbestendige straat. Hopelijk is deze 
krant een welkome afleiding in deze uitzonderlijke tijd. 
Help mee door een bijdrage te leveren voor de volgende 
krant. Over welke ontwerpen wil je graag meer lezen? 
Heb je zelf voorbeelden of tips die je wilt delen? 

Wil je de volgende twee edities niet ontvangen? Dan 
mag je dit bij ons aangeven via morgeninvenlo@venlo.nl. 
En vanuit ons excuus voor deze ongevraagde 
brievenbusinterventie.

Dit is een bijzondere tijd waarin we allemaal 
bezig zijn om deze coronacrisis door te komen. 
Dit brengt helaas veel leed en verdriet met zich
mee. Maar ik zie ook dat deze crisis mensen 
samenbrengt en inspireert om activiteiten te 
ondernemen en dingen anders te doen. De kracht 
van straten en wijken, van de samenleving, wordt 
zichtbaar. Zo spoedig mogelijk zullen we de 
bijeenkomsten van het project De Groene Straat 
weer plannen. We hopen jullie daar allemaal in 
goede gezondheid te ontmoeten en samen verder 
te werken aan De Groene Straat.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marij Pollux
Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en 
Evenementen

De wethouder aan het woord

Wie zijn wij?

60% van de ruimte in particulier bezit is 
en 40% van de stad openbaar gebied is?

Daarom ontstaat de groene straat alleen 
als we ons er samen voor inzetten!

Wist je dat

Als beleidsadviseur bij de gemeente Venlo zou 
ik in de toekomst graag zien dat alle inwoners 
van Venlo in een Groene Straat willen wonen. 
Deze manier van werken is voor mij helemaal 
nieuw.   We gaan samen met jullie een traject 
in en we weten niet waar we uitkomen. Dat is 
spannend. Maar ik geloof een de meerwaarde 
van samenwerken in een zo vroeg mogelijk 
stadium. De belangrijkste troef voor succes is 
werken aan wederzijds vertrouwen. Ik hoop 
dat wij in Belfeld straks samen een straat 
maken waarvan iedereen die er woont of 
langskomt voelt dat het een speciale en fijne 
Groene Straat is.

Als strategisch adviseur circulair werken 
adviseer ik duurzaamheid en circulariteit te 
verankeren in het proces. Dit is een manier van 
denken, een manier van doen. Een duurzame 
invulling van de openbare ruimte sluit aan bij 
de behoefte van de gebruikers. Die gebruikers 
zijn jullie, de bewoners van de straat. Ik zet mij 
binnen dit project in om de openbare ruimte 
maximaal bij jullie behoefte als gebruiker te 
laten aansluiten en de waarde die we creëren 
te borgen voor de toekomst. Met de gemeente 
Venlo als vorige werkgever, ben ik erg 
enthousiast om in dit project samen te werken. 

Als strategisch beleidsadviseur circulariteit en 
duurzaamheid ben ik zowel binnen als buiten de 
grenzen van de gemeente Venlo aan de slag. We 
merken allen het effect van ons leefpatroon op het 
klimaat en dat aanpassen noodzaak is. Dit kan alleen 
als ieder voor zichzelf kansen ziet. Comfortabeler, 
gezonder, natuurlijker, mooier en betaalbaarder zijn 
mijn werkwoorden voor de Groene Straat. Dichtbij 
de directe woonomgeving en met perspectief welke 
voor iedereen aantrekkelijk is. Het ‘samen aan de 
slag’ voel je zonder meer in Belfeld. Daarom vind 
ik dit project zo kansrijk. Ik vind het prachtig om 
juist met jullie samen de eerste echte Groene Straat 
te realiseren. 

Als adviseur maatschappij en gebruiker 
gaat mijn aandacht uit naar kansen om 
aan te sluiten bij huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het vergroenen van de straat 
sluit bijvoobeeld mooi aan bij het tegengaan 
van eenzaamheid onder ouderen. Ook ligt mijn 
focus op de doelgroep, waarbij ik ervoor zorg 
dat alle groepen in de samenleving aanhaken. 
De behoefte van de doelgroep en de manier 
waarop we samen communiceren staat voor 
mij centraal. Door met z’n allen in gesprek te 
blijven, kunnen we iets heel moois creëren.

Stedelijke acupuncturist, inspirator en 
verbinder. Ik zoek naar de onderliggende 
verlangens van bewoners om die te koppelen 
aan de kansen die de locatie biedt en zodoende 
tot fantasierijke resultaten te komen. Mijn 
wens voor de Groene Straat is dat we samen 
een straat creëren waar je een glimlach van 
op je gezicht krijgt als je er toevallig terecht 
zou komen, omdat je de levensvreugde en 
betrokkenheid van de bewoners voelt als je er 
rondloopt.
www.mariekevromans.nl

Een Groene Straat, een mooie omgeving, in 
samenwerking met de gebruikers en met alle 
ruimte voor innovaties is wat mij aanspreekt in 
deze uitdaging. Ik ben Roger Feller, consultant 
Infratechniek bij ingenieursbureau Kragten. 
Na de prettige en succesvolle samenwerking 
met gemeente Venlo in het eerste C2C-project 
van Nederland, gaan we nu samen aan de slag 
voor de Groene Straat. Ik maak de technische 
vertaalslag en verbinding richting de markt 
van aannemers, leveranciers en producenten. 
Onze ideeën moeten immers ook uitgevoerd 
(kunnen) worden. 

Isabelle de Warrimont, gemeente Venlo Climmy Roeffen, Kragten

Bas van den Akker, gemeente Venlo Senna Heijnen, Kragten

Marieke Vromans, beeldend kunstenaar Roger Feller, Kragten

StraatNL
Overheden pakken problemen vaak aan 
door vanuit vakkennis objectieve plannen 
te ontwikkelen. Vervolgens wordt daar in de 
politiek een besluit over genomen. Wat hier vaak 
in mist is de menselijke maat en de beleving. Dit 
is juist bij complexe vraagstukken belangrijk. 
Want als mensen zich herkennen in een plan, 
vindt het ook aansluiting bij de maatschappij. 
StraatNL laat de meerwaarde van deze 
samenwerking in de praktijk zien en deelt deze 
met andere overheden. In de toekomst kunnen 
deze praktijkvoorbeelden een leidraad vormen 
voor overheden binnen de Omgevingsvisie.

Voorbereiden op extreem weer
Als één overheid samenwerken met bewoners 
aan ruimtelijke en maatschappelijke opgaven 
is een ontzettend breed opgave. Om focus 
aan te brengen kiezen we één opgave uit de 
Nationale Omgevingsvisie als startpunt: een 
klimaatbestendige samenleving. 
Mede door opwarming van de aarde krijgen 
we steeds vaker te maken met extreem weer. 
Periodes van droogte en warmte of enorme 
regenval brengen ongemak, waterschade en 
hittestress. 
Om onze leefomgeving hierop voor te bereiden 
zijn er maatregelen nodig. 60% van de ruimte 
is privébezit, deze opgave kan dus niet alleen 
bij de overheid liggen. Samenwerking met 
bewoners is de enige kans van slagen. 

Belfeld aan de slag
StraatNL zocht in september 2019 naar 
samenwerking vanuit gemeentes in Zuid-
Nederland om binnen een half jaar een project 
in een straat op te starten. Hierbij staat de 
vraag ‘kunnen we samen met bewoners de 
gedroomde nieuwe klimaatbestendige straat 
ontwerpen’ centraal. 

Bas van den Akker, strategisch beleidsadviseur 
circulariteit en duurzaamheid bij gemeente 
Venlo zag een kans om dit vraagstuk te koppelen 
aan het Groene Straat project van morgen. 
De Bolenbergweg, Prins Frederikstraat en 
Montfortstraat komen in aanmerking voor 
het predicaat ‘de Groene Straat’. De komende 
tijd onderzoeken we samen met jullie in 
welke straat de meeste kansen liggen voor de 
realisatie.

De groene straat
Vervolgens zijn we van start gegaan. Marieke 
Vromans heeft jullie middels een plantje 
verwelkomt om de eerste bijeenkomst bij te 
wonen. Als beeldend kunstenaar zet Marieke 
zich, samen met jullie, tot juni 2020 in om deze 
Groene Straat vorm te geven. 
13 februari was de eerste bijeenkomst in de 

Hamar, waar jullie informatie en uitleg over 
het project ontvingen. Vervolgens zijn jullie als 
bewoners per straat aan de slag gegaan met 
vragen. Een analyse van deze uitkomsten vindt je 
verderop in de krant. 
Na afloop ontving iedereen een appelboompje, als 
symbool voor de groei die we samen doormaken 
en de vruchten die we er in de toekomst van 
plukken. 
Om de Groene Straat tot een goed resultaat te 
begeleiden, steunen Climmy Roeffen en Roger 
Feller, werkzaam bij Kragten, de inhoudelijke en 
procesmatige kant van dit project. Zij stellen zich 
verderop in de krant voor. 

COVID-19
Helaas is de tweede en derde bijeenkomst 
(bewoners Prins Frederikstraat, Montfortstraat 
en Bolbenbergweg) vervallen door bekende 
redenen. Het is duidelijk dat een fysieke 
bijeenkomst de komende periode niet mogelijk 
is. Wij wensen jullie allen een goede gezondheid 
toe en hopen dat jullie zoveel mogelijk thuis 
blijven. Maar we zitten niet stil, online werken 
we graag met jullie samen voor de realisering van 
deze Groene Straat.

Over deze krant
Deze periode vraagt om flexibiliteit. Hierom 
vragen wij je begrip en vooral ook om mee te 
denken over hoe het beter kan. Via deze krant 
informeren en inspireren wij jullie rondom de 
Groene Straat. Tevens is dit een uitnodiging 
om ons te vertellen hoe jij jouw straat beleeft en 
wat jouw wensen zijn. Ons plan is om minimaal 
3 uitgaven van deze krant te maken die begin 
april, mei en juni zullen verschijnen. Help je ons 
de volgende edities te vullen? Wil je een artikel 
aanleveren, heb je tips of mooie foto’s? Alles is 
welkom, we maken deze straat samen. Gaandeweg 
komen er vast nieuwe dingen, daarvan houden 
we jullie met deze krant op de hoogte. 

Contact?
Mail naar morgeninvenlo@venlo.nl
of bel/app naar 06-41586901

Vervolg van pagina 1
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Creëer je eigen invulling 
Parkeren neemt een groot deel van onze straatruimte in beslag. Trends als 
deelauto’s en rijden op aanvraag laten ons afvragen of al deze parkeerplekken in 
de toekomst nog wel nodig zijn. 

Er zijn ontzettend veel kansen om overbodige parkeerplaatsen een nieuwe 
invulling te geven. Zoals bijvoorbeeld een picknickbank, extra infiltratiegroen 
of een speelplek voor kinderen. Een modulair systeem welke eenvoudig te 
verplaatsen en vervangen is, geeft ontelbare mogelijkheden. Een nieuwe invulling 
geven aan deze overbodige parkeerplekken noemen we ook wel flex-p-lekken.

Wat zie jij graag terug?
Hoeveel parkeervakken denk je dat er in jouw straat overbodig 
zijn? En wat zie jij graag op de parkeervakken in jouw straat 
verschijnen? Door ideeën real-life te testen in de straat kunnen 
we samen tot een passende oplossing komen. 

En nu aan de slag! Teken, plak of schrijf jou idee voor de 
invulling van een FLex-P-lek  en misschien wordt jouw idee 
wel gekozen om te testen. Ook heel leuk om met je kinderen te 
doen. 
Stuur een foto van je idee naar morgeninvenlo@venlo.nl

Onze groene straat
Een Groene Straat in Belfeld. Alleen die mededeling, zonder verdere 
informatie leverde al vele spontane reacties op van Belfeldse 
inwoners. Want wie wil nu niet wonen in een Groene Straat?

Maar wat is het project Groene Straat? Het staat voor anders werken 
op het gebied van vergroenen in en rondom het huis. Belfeld is een 
groen dorp bij uitstek, met hoge ambities vanuit de inwoners. Hier 
zien wij dus legio kansen!

Groen is zoveel meer
Groen is meer dan mooie plantsoenen, bomen, minder bestrating en 
meer natuur. Zo neemt de biodiversiteit voor planten en dieren toe en 
ook de hoeveelheid natuurlijke schaduw binnen een straat. Minder 
bestrating zorgt ervoor dat regenwater lokaal wordt opgenomen, waardoor 
wateroverlast via het rioolsysteem wordt voorkomen.  

Wateroverlast beperken is in enkele straten in Belfeld noodzaak. Dit 
kunnen we oplossen met techniek, of juist een combinatie van techniek en 
ideeën van bewoners. Jullie weten wel waar wij voor hebben gekozen! 
De Groene Straat gaat over aanpassingen in de openbare ruimte welke 
niet bij het trottoir stopt. Dit willen we doortrekken naar de voor- en 
achtertuinen van onze bewoners. Dit is pas écht een Groene Straat. 

Groen betekent ook maatregelen om energie en gasverbruik van woningen 
te verminderen, zoals bijvoorbeeld zelf energie opwekken of isoleren. 
Groen is ook dromen over het delen van materialen en auto’s om een nóg 
groter resultaat te behalen. 

Samenwerken aan een leefbare groene straat
Het projectdoel is om dit alles te bereiken in samenwerking met bewoners 
van een straat. Samen nadenken over wat we in de openbare ruimte 
en op eigen perceel of woning kunnen doen. Maximaal en wederkerig 
samenwerken in een fase dat er nog geen plan is om onze wens te bereiken. 
De wens om het samen mooier te maken met als resultaat een leefbare 
Groene Straat. Een straat met groene woningen, een prettig lokaal klimaat 
en inwoners welke samenwerken om hun straat groen en leefbaar te 
houden. Met als kers op de taart een groen straatnaambordje dat jullie 
harde werk bevestigt.

Tijdens de werksessie op 13 februari is er veel besproken 
en opgeschreven over jullie straat. Twee weken later 
zijn wij nog eens in jouw straat komen kijken. Wij zien 
verschillende kansen voor een Groene Straat. Een paar 
voorbeelden hiervan zie je hier. Deze en andere kansen 
ontwikkelen we graag verder, samen met jullie! Over 
hoe we dit gaan doen volgt later meer informatie.

verwijzen naar de geschiedenis van de NGI in deze straat. 
Daarnaast creëren de buizen hoogtevariaties in het groen, maar 
kunnen ze ook als waterelement ingezet worden.

op de T-splitsing met de Prins Frederikstraat geeft een hoogwaardig 
groen gezicht aan de straat. Het biedt verkoeling door verdamping 
en beschaduwing én verhoogt de biodiversiteit.

door hop langs staalkabels te laten groeien. Klimplanten koelen de 
gevel op een zonnige dag met zeven graden. Als de parkeerdruk 
het toelaat kunnen de parkeerplaatsen omgevormd worden tot 
een groene infiltratiestrook.

Wensen & Kansen
Straatanalyse
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De veranderende straat
Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw waren 
de straten dé ontmoetingsruimten van de stad. 
De openbare weg was domein van auto, paard en 
wagen, fietser, wandelaar en handelaar. De rijweg 
was smal, de stoep breed en de wereld onder de 
weg was overzichtelijk. De bomen hadden ruimte 
en groeiden volop. 
Maar geleidelijk is het drukker geworden. De 
openbare ruimte is uitgegroeid tot transportader. 
De ruimte voor ontmoeting is beperkt en de ruimte 
voor groen is afgenomen. Niet alleen op, maar ook 
onder de weg speelt ruimtegebrek een cruciale rol 
voor de verdere inrichting van de straat.

De straat is geworden van sociale ontmoetingsplaats... ...tot versteende verkeersader

Veranderend klimaat
Ook verandert ons klimaat. Onze 
winters worden natter en gedurende de 
zomermaanden valt tijdens piekbuien 
extreem veel neerslag. Tegelijkertijd neemt 
het aantal zomerse regendagen af. Hierdoor 
dreigt verdroging onder andere met een 
slechte invloed op beplanting. 

De stijging van de temperatuur is vooral 
merkbaar in steden, hier ontstaan 
hitte-eilanden. De opwarming van de 
stad heeft negatieve effecten op het 

welbevinden, concentratievermogen en de 
arbeidsproductiviteit.

Samenwerken aan onze ambitie
Onze ambitie is om zo veel mogelijk straten 
in Venlo om te vormen naar een Groene 
Straat. Werken aan duurzame oplossingen 
onder- en bovengronds, in de publieke en de 
private ruimten, in het bestaande stedelijke 
gebied. Wij gaan de komende maanden met 
jullie op avontuur om te onderzoeken hoe wij 
samen vorm geven aan deze Groene Straat. 

Groene wand 
Wil je meer groen, maar heb je weinig plek? Een groene wand maakt veel 
mogelijk. Denk goed na over de type planten die je gaat gebruiken en 
welke functie ze vervullen.

Wij zijn benieuwd welke wand jij gaat kiezen. Voor meer informatie en 
keuzehulp: https://www.buitenlevengevoel.nl/verticale-tuin-zelf-maken/

Draag jij een steentje bij?
In een mooie  Groene Straat wonen, wie wil dit nu niet? Naar buiten 
stappen voelt als het binnenstappen van een groene oase. Vogels die 
fluiten en insecten die rond zoemen. Kinderen die spelen terwijl ouders 
op een bankje bijkletsen. Kortom jouw leefbare Groene Straat. 

Groene noodzaak
Het is duidelijk dat groen bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. 
Helaas groeien kinderen in toenemende mate op in een verstedelijkte 
omgeving. Kinderen die nooit in een bos zijn geweest en niet weten hoe 
het is om te ravotten in de natuur. Een natuurlijke buiten-speelomgeving 
stimuleert kinderen tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag dan in 
een niet natuurlijke binnen-omgeving.

Groen is gezond
Het is al uit meerdere onderzoeken gebleken; groen is goed voor 
je gezondheid en daagt uit tot bewegen. Mensen die in een groene 
omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, maar zijn dat ook. 
Ze gaan bijvoorbeeld minder vaak naar de huisarts, hebben minder 
vaak last van depressies, diabetes en longaandoeningen dan mensen die 
wonen in een omgeving zonder groen. 

Wat jij kan doen 
Er is ontzettend veel dat jij kan doen, want een Groene Straat creëer je 
samen. En die straat, die begint in je eigen achtertuin. 

Afkoppelen regenwater 
Heb je al eens gedacht over het afkoppelen van regenwater bij jouw 
thuis? Regenwater kun je op verschillende manieren opvangen door 
bijvoorbeeld een waterton of regenwatervijver. 

Benieuwd wat het beste bij jouw tuin past? https://www.rainproof.nl/
toolbox/maatregelen/regenpijp-afkoppelen

U kunt subsidie aanvragen voor het
afkoppelen van regenwater van het
riool. Afkoppelen houdt in dat de
afvoer van regenwater naar de 
riolering wordt verwijderd. Dit 
regenwater wordt vervolgens ter 
plaatse opgevangen óf het zakt weg
in de bodem. Met een duurzaamheids-
adviseur bekijkt u de mogelijkheden 
voor u de aanvraag doet. Het bezoek 
van de adviseur kost u niets en is 
vrijblijvend.
https://www.venlo.nl/subsidie-
afkoppelen-regenwater-aanvragen

Maak een fietsenstalling met groen dak 
Een parel voor het oog én je fiets staat droog. De boomstammen en 
bloemen zorgen voor een mooie natuurlijke uitstraling. Het sedumdak 
brengt een betere biodiversiteit in je tuin en zorgt ervoor dat het dak 
goed is beschermd.

Zelf aan de slag? Zie hier hoe je dit doet: https://www.eigenhuisentuin.
nl/doehetzelf/zelfmaakideeen/diy-groen-fietsenhok
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Jong geleerd is oud gedaan
Het leuke aan deze tips is, dat ze makkelijk uit te voeren zijn samen 
met je (klein)kinderen. Superleuk om met je gezin te doen, zeker nu we 
met z’n allen veel thuis zitten. Laat de kinderen zelf ontdekken en leer ze 
de waarde van groen.

Een eigen insectenhotel 
Een insectenhotel ziet er leuk uit en helpt de natuur een handje om het 
ecosysteem in stand te houden. Kinderen leren over insecten door ze te 
bestuderen in eigen tuin.

Een insectenhotel in jouw tuin bouwen? Ga snel aan de slag:
https://www.tuinweb.nl/insectenhotel/ 

En speelplek waar je geen genoeg van krijgt 
Wat is er nu leuker dan buiten spelen? Met een stroompje in je tuin 
kunnen kinderen de natuur en het belang van water ontdekken met 
water, zand, taken en stenen. 

Niet genoeg plek voor je eigen moestuintje? Dan gebruik je oude 
houten kistjes, deze kun je overal plaatsen. De kinderen helpen graag 
bij het kweken van groente, fruit, kruiden en andere plantjes. Het is 
leerzaam en biedt jullie samen een mooi momentje quality time. 

Op avontuur in je eigen mini-boomhut? Een kleine boomhut in de 
tuin zorgt voor uren speelplezier. Fleur de boomhut op met mooie 
bloemetjes, een insectenhotel of een sedumdak.

Zelf aan de slag om je tuin om te toveren tot een speelparadijs? Bekijk 
bovenstaande tips en meer: https://www.homify.nl/ideabooks/382294/
vaders-en-moeders-opgelet-zo-maak-je-de-tuin-helemaal-speelklaar

Je eigen mini-ecosysteem 
Je kent ze wel, die grote glazen potten vol met groen. Maak samen met 
je (klein)kinderen een mooi exemplaar voor in jullie huis. Zoek samen 
uit welke planten in een afgesloten pot kunnen overleven en waarom. 
Met het maken van deze potten kun je goed laten zien hoe de natuur 
in haar werk gaat. Fotosynthese en waterkringlopen zijn ineens heel 
makkelijk te begrijpen. 

We zijn benieuwd welke mini-ecosystemen jij gaat kweken. Ga meteen 
aan de slag:
https://hetgroenlab.nl/story/mini-ecosysteem-planten-in-een-fles/

Wij hopen dat we je hebben
kunnen inspireren om zelf aan 
de slag te gaan. Heb jij nog een 
leuke tip of idee voor in jullie
straat? Laat het ons weten, dan 
kunnen we elkaar inspireren.
Stuur je reactie naar   
morgeninvenlo@venlo.nl

Geveltuintje aanleggen
Een geveltuintje vrolijkt je gevel meteen op. Heel simpel uit te voeren en 
je (klein)kinderen kunnen meehelpen met het poten van de bloemetjes.

Enthousiast geworden? Zo maak jij je eigen geveltuintje: 
https://www.tuinenbalkon.nl/zelf-een-geveltuin-maken-in-simpele-stappen

Één grote boom net zo veel verkoelend werkt 
als tien airco’s? De verdamping van vocht via de 

bladeren, de zogenaamde evapotranspiratie, staat 
gelijk aan het vermogen van tien airco’s. 

Wist je dat

Tijdens de werksessie op 13 februari is er veel 
besproken en opgeschreven over jullie straat. Twee 
weken later zijn wij nog eens in jouw straat komen 
kijken. Wij zien verschillende kansen voor een 
Groene Straat. Een paar voorbeelden hiervan zie je 
hier. Deze en andere kansen ontwikkelen we graag 
verder, samen met jullie! Over hoe we dit gaan doen 
volgt later meer informatie.

Een carport/garage/schuur met een standaard bitumendak kan 
in de zomer tot 80 graden opwarmen. Met een groen dak verlaag 
je dat tot 30 graden. Een substraatlaag van 8 centimeter houdt 
50% van de jaarlijkse neerslag vast. Daarnaast kan een groene 
infiltratiestrook in de straat kans bieden om het regenwater van 
de daken af te koppelen.

Met een gepersonaliseerde 
waterspuwer kan regenwater van 
de daken in de infiltratiestrook 
terecht komen.
Als voorbeeld zien jullie hier een 
waterspuwer voor een nieuwe 
wijk in Beneden-Leeuwen.

Verschillende type beplanting geeft de straat kleur. Het biedt 
verkoeling door verdamping én verhoogt de biodiversiteit. 
Grastegels zorgen dat regenwater de ruimte heeft om in de grond 
te zakken en ze geven de straat een vriendelijke groene look!

Wensen & Kansen
Straatanalyse
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En nu verder...
Jullie enthousiasme over de Groene Straat is voelbaar. Ontzettend leuk 
om dan nu ook écht aan de slag te gaan. Wij geven jullie graag wat meer 
informatie over wat we van jullie verwachten, waar we jullie bij kunnen 
helpen en hoe het proces nu verder vorm krijgt.

Wat gaan jullie doen?
Jullie hebben nu al veel gehoord en gelezen over dé Groene Straat. 
Maar zijn waarschijnlijk benieuwd wat jullie nu moeten doen en wat 
er van jullie verwacht wordt. En hoe jullie die titel nu binnen kunnen 
slepen?!

Jullie gaan als buurtbewoners gezamenlijk aan de slag met jullie 
uiteindelijke wensbeeld van de Groene Straat. Hoe willen jullie dat 
jullie straat eruit komt te zien? Om tot een compleet wensbeeld te 
komen is het belangrijk dat jullie met elkaar in gesprek gaan en alle 
ideeën ophalen. En hoewel dat fysiek niet gaat, zijn er ontzettend veel 
manieren om wél met elkaar in contact te komen. Wij willen jullie hier 
graag in faciliteren. Aan de achterzijde van deze krant vinden jullie 
een vragenlijst, daarbij vragen we jullie op welke manier jullie het 
proces voort willen zetten. Geef hierbij jullie voorkeur aan, dan gaan 
wij daarmee aan de slag. Blijf in de tussentijd vooral niet stilzitten. 
Een praatje kan, juist in deze tijden, zo belangrijk zijn. Start met het 
verzamelen van ideeën en het bepalen wat jullie belangrijk vinden. 

Ondersteuning
Kragten kan jullie op verschillende manieren ondersteunen. Zo kunnen 
jullie Kragten benaderen voor het beantwoorden van vragen en het 
ontvangen van tips. Hiervoor kunnen jullie bellen, mailen maar ook 
skypen. Ook kunnen jullie om hulp vragen bij het maken van een 
schetsontwerp of bij het zoeken naar mooie sfeerbeelden. Wij helpen 
jullie graag!

Ondersteuning nodig? Neem dan contact op met ons via:
morgeninvenlo@venlo.nl 

Selectie van de winnende straat 
Wanneer jullie richting compleet is gaan jullie deze verder uitwerken. In 
dit concreet voorstel beantwoorden jullie ook wat je van de gemeente 
verwacht, wat jullie individueel doen en wat collectief met de straat. 

Als het beeld compleet is, is het tijd voor een pitch waarin elke straat 
hun concept toelicht. Dit doen we via een online medium, denk aan 
Skype of Teams. De jury zal de ideeën van de drie straten beoordelen. 
Deze jury bestaat uit Marieke Vromans, de Wethouder, één persoon van 
de Dorpsraad en één persoon van elke straat. 

Op de achtergrond worden de ideeën gecheckt op haalbaarheid.  Hierbij 
kijken wij naar financiële haalbaarheid en technische haalbaarheid. 
Maar ook naar hoeveel bewoners er meedoen en hoe groot het draagvlak 
is. Vervolgens maakt Kragten in samenwerking met Marieke Vromans 
een visualisatie van de verschillende straten. Vervolgens kiezen we op 
een mooi moment, waarbij alle drie de straten worden gepresenteerd 
op haalbaarheid. Iedereen mag stemmen op zijn of haar eigen favoriet. 
Vervolgens komt er een winnaar uit de bus!

Aan de slag met de realisatie 
De winnende straat gaat samen met de gemeente Venlo en Kragten aan 
de slag voor een uitwerking van een concreet plan. Vervolgens gaan we 
het laaghangend fruit dit jaar nog uitvoeren. Zo is het begin gemaakt 
voor jullie eigen Groene Straat! 

De winnende straat zal hun plan ook nog presenteren aan de inwoners 
van Belfeld. Hierbij wordt er verteld over de acties welke op korte 
termijn worden genomen en welke acties voor de lange termijn zijn 
gepland. Zo blijft iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Heb je nog verder vragen over het proces? Neem dan contact op met: 
morgeninvenlo@venlo.nl

Groen in de straat verbetert het milieu, zorgt 
voor een rijke biodiversiteit, vermindert 

luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, 
dempt geluidshinder en verkoelt in warme 

periode. Kortom, groen is essentieel voor een 
klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Wist je dat

Tijdens de werksessie op 13 februari is er veel besproken en 
opgeschreven over jullie straat. Twee weken later zijn wij nog 
eens in jouw straat komen kijken. Wij zien verschillende kansen 
voor een Groene Straat. Een paar voorbeelden hiervan zie je 
hier. Deze en andere kansen ontwikkelen we graag verder, 
samen met jullie! Over hoe we dit gaan doen volgt later meer 
informatie.

Met een grindkoffer kan regenwater afkomstig van een verhard 
oppervlak wegzakken in de grond waardoor wateroverlast 
wordt tegengegaan. Het water kan tussen grind snel weglopen 
en vervolgens door de bodem opgenomen worden. Ook een 
groendak op carport of garage is hier prima toepasbaar. 
(zie Montfortstraat)

Grastegels maken flexibel gebruik en (incidenteel) parkeren 
mogelijk. Door deze strook iets verdiept te leggen als een goot 
wordt gezamelijk afkoppelen van hemelwater naar de straat 
mogelijk. De strook kan desgewenst variëren in breedte.

Wensen & Kansen
Straatanalyse

De plak biedt
natuurlijk ook 

kansen om te benutten,
maar we willen eerst

in jullie straat
aan de slag...
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Opgesteld in opdracht
van Gemeente Venlo

morgeninvenlo@venlo.nl

Gedrukt op duurzaam papier
door B-Mediagroep

Met dank aan Bosch Slabbers en Buro Bergh voor de inspiratie die we haalden uit de StraaDkrant. (www.destraad.nl)

Help je ons een handje mee?
We hopen dat jullie de eerste editie van deze krant leuk vonden. Wij 
zijn in ieder geval enthousiast om met jullie aan de slag te gaan. Naar 
aanleiding van de inhoud van de krant en met het oog op de Groene 
Straat willen wij willen graag een aantal vragen stellen. Zo kunnen 
we jullie in de toekomst beter en gerichter informeren en faciliteren. 
Wij hopen dat jullie met ons mee willen denken.

In welke straat woon je en op welk huisnummer?

Wat vind je positief aan je straat?

Hoe ervaar jij de parkeervoorziening in jullie straat? 

Heb je interesse in het afkoppelen van je regenpijp?

        Ja  Nee

Vond je de tips in de krant over wat je in je eigen tuin kan doen nuttig?

        Ja  Nee

Wil je hier graag advies in krijgen?

        Ja  Nee

Wat kan er beter aan je straat, waar zie je kansen?
En (hoe) denk je hier zelf aan bij te kunnen dragen?

Denk jij dat jullie straat parkeerplaatsen kan missen?
En zo ja, hoeveel?

        Het aantal parkeerplaatsen is prima
        We kunnen wel een aantal parkeerplaatsen missen, namelijk:
  minder dan 5  meer dan 5

Wat vind je van deze krant? Alle tips, ideeën en reacties zijn welkom. 

Wij komen op 28 april tussen 15:00 en 18:00 deze ingevulde pagina 
bij jullie ophalen. Uiteraard houden we gepaste afstand wanneer we bij 
jullie aanbellen. Wanneer jullie in een creatieve bui zijn mogen jullie er 
een mooi vliegtuigje van vouwen. Na het aanbellen zetten wij een pas 
naar achter en dan mogen jullie je vliegtuigje testen! 
Niet thuis of geen creatieve bui? Dan mag je deze pagina ook op je deur 
plakken, dan nemen wij deze mee. 

Tijdens een bezoek aan uw straat is het opgevallen dat parkeerplaatsen veel ruimte van jullie straat innemen. Soms blokkeren ze zelfs paadjes 
naar de voordeur. Daarnaast hebben opvallend veel woningen een ruime oprit. Wij vragen ons af of dit anders zou kunnen. Jij als kenner van de 
straat kan hier het beste antwoord op geven.

Er zijn vele mogelijkheden om regenwater af te koppelen. In deze krant staan al een aantal tips. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaring en interesses.

Vind je het een goed idee dat er gezamenlijke buurtdagen worden 
georganiseerd met verschillende thema’s: bijvoorbeeld werken 
aan je tuin, deelmobiliteit en duurzame energie? Tijdens deze  
gezamenlijk buurtdag gaan we samen aan de slag met deze thema’s 
in jullie tuinen en straat. Hierbij kunnen we jullie als groep faciliteren 
en kunnen er samen ideeën worden bedacht en materialen gedeeld. 
Zou je hieraan deelnemen?

        Ja, dat lijkt me wel leuk
        Nee, daar heb ik geen interesse in
        Misschien, dat weet ik nog niet

Jij en je buren hebben vast ook nog leuke ideeën, waar jullie samen 
over willen brainstormen. We beseffen dat het in deze periode lastig 
is om fysiek contact te hebben. Wij willen jullie daar dan ook graag 
in faciliteren. Zo kunnen jullie toch gezamenlijk als buren met een 
mooi idee voor jullie Groene Straat komen. Daarom willen we weten 
hoe jullie samen over willen nadenken. Deze gezamenlijke ideeën 
horen wij graag! Welke manier van communicatie met uw buren 
heeft hierbij jouw voorkeur? Je mag meerdere antwoorden kiezen. 

        Een online bijeenkomst:
         Mijn e-mailadres is _______________________________________________
        Een Whatsapp-groep voor de buurt:
         Mijn 06-nummer is _______________________________________________
        Een website/online platform
        Via deze krant
        Anders, namelijk _____________________________________________________
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