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Dát gaan we samen laten groeien. Omdat wij, onze kinderen en kleinkinderen hier leven.
We zetten allemaal een klein stapje en maken samen meters.

MORGENINVENLO.NL

VOORWOORD
Je leven verrijken met duurzame acties… Hoe mooi zou het zijn als dit op een makkelijke, verrassende,
lekkere, gezellige en goedkope manier kan? Dit lijkt misschien een fabeltje en moeilijk te realiseren, maar
mijn ervaring is anders. Als je wordt uitgedaagd en de juiste informatie krijgt, dan helpt dat echt om aan
de slag te gaan met veranderingen én deze door te zetten.
Maar wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Zelf vind ik duurzaamheid zo’n

gezien. Kortom, mijn leven is in meerdere opzichten verrijkt door deze acties.

containerbegrip. Want wat betekent het voor inwoners? Voor de onder-

In deze krant vind je verschillende tips over hoe ook jij jouw leven kunt

nemers? Voor iedereen die in Venlo werkt of verblijft?

verrijken met duurzame acties. Ook lees je meer over de stappen die
gemeente Venlo zet, welke goede dingen ondernemers bijvoorbeeld doen

Ik kan je wel vertellen wat het voor mij betekent: Samen kleine stapjes zetten

en hoe je jouw gratis energievoucher kunt aanvragen.

om een toekomst te garanderen met schone lucht, mooie natuur en veilige
en prettige woonomstandigheden, in een gezond klimaat. Ik ben hier

Ik wens je veel plezier met deze duurzaamheidskrant, hopelijk inspireert het

bijvoorbeeld zelf bewust mee bezig door de uitdaging ’52 weken duurzaam’

jou om de uitdaging aan te gaan en te zien hoe leuk verduurzamen is!

aan te gaan. Zo heb ik de afgelopen weken informatie gekregen over de
gevolgen van het gebruiken van teveel schoonmaakmiddelen en wat je kunt
doen om dat te verminderen. Ik gebruik nu veel minder waspoeder en

MARIJ POLLUX

afwasmiddel, en het werkt want onze spullen zijn schoon! Verder heb ik

Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen

nieuwe, lekkere vegetarische recepten ontdekt en prachtige documentaires
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NIEUW GEBRUIK

KLEINE STAPJES
GROTE WINST
DUURZAAMHEIDSAMBASSADEUR
ONNO AAN HET WOORD
Besparen op je energiekosten, je spouwmuren isoleren en zonnepanelen aanschaffen is best ingewikkeld.
Wat eerst, wat later, welke vragen moet je stellen aan bedrijven, wat kan in jouw huis het beste en wat
verdient zich snel terug? Kun je naast eigen middelen gebruik maken van een geldlening van de provincie?
Voor het antwoord op deze vragen gaan we in gesprek met Onno, duurzaamheidsambassadeur uit Hout-Blerick.
ONNO GEEFT RAAD

10 TIPS VAN ONNO

Onno Vaessen is een opgeleid duurzaamheidsambassadeur voor de

1. Verdiep je erin of laat je (onafhankelijk) informeren

gemeente Venlo. Deze rol vervult hij als vrijwilliger. Onno woont in Hout-

2. Begin klein (bijvoorbeeld de tochtstrook van brievenbus opener,

Blerick in een vrijstaande jaren 80 woning. Het is best een karwei om deze te
verduurzamen, maar hij is gewoon begonnen en zo is hij inmiddels ervaringsdeskundige. Hij is zo enthousiast dat hij zijn baan als trimhockey coach aan

ledverlichting)
3. Kijk naar bestaande energieslurpers in huis (oude vriezer,
verwarmingspomp)

de wilgen heeft gehangen om meer tijd vrij te maken voor de functie van

4. Benut de logische momenten van vervanging

duurzaamheidsambassadeur. Over de duurzame stapjes die Onno heeft

5. Vul de woningplanner in van duurzaambouwloket van gemeente Venlo

gezet mochten we hem een aantal vragen stellen.

6. Laat je ondersteunen door een duurzaamheidsambassadeur
7. Denk ook wat isolatie glas je aan comfort winst kan bieden (kou bij

WAAROM BEN JE GAAN VERDUURZAMEN?

ramen)

“Ik ben al jaren lid van Vereniging Natuurmomenten, ik ben graag in de

8. Maak gebruik van subsidies (gemeente, provincie, landelijke overheid)

natuur en wil graag bijdragen in het behoud ervan. We zijn niet echt zuinig

9. Denk ook aan gezonde materialen (binnenklimaat, gezonde lucht)

geweest op onze planeet en we moeten daar zorgvuldiger mee omgaan.

10. Laatste stap is de warmtepomp (wellicht tussenstap hybride

Ieder kan naar vermogen een stapje bijdragen en tegelijk ook nog eens

warmtepomp)

financiële voordelen realiseren. Dat is noodzakelijk om de volgende
generatie ook een onbezonnen toekomst te bieden.”

Samen met de woningcorporaties Antares en Woonwenz heeft gemeente
Venlo een eerste groep duurzaamheidsambassadeurs opgeleid en getraind.

WAT HEB JE GEDAAN?

Zowel woningeigenaren als huurders kunnen een afspraak maken met een

“Ik ontdekte dat de stappen die je kunt zetten vooral te maken hebben

duurzaamheidsambassadeur voor vrijblijvend advies op maat.

met de specifieke kenmerken van je woning. We hebben nu in het hele huis
vloerverwarming. Dit geeft een aangenaam gevoel en minder stof in huis.
Ook de vloer zelf is geïsoleerd en de ramen zijn vervangen door HR ++.
Voor de verwarming hebben we een warmtepomp en we wekken zelf
energie op met zonnepanelen. De spouwmuurisolatie was na onderzoek

GRATIS ADVIES? GA NAAR:

WWW.DUURZAAMBOUWLOKET.NL/
VENLO-ADVIES-DA

nog prima in orde. Oh ja, we hebben naast duurzaamheid ook de woning
levensloopbestendig gemaakt.”

HOE HEB JE DE VERANDERINGEN GEFINANCIERD?
“De investering bij elkaar is best een stevig bedrag. Daarom hebben we
daarbij gebruik gemaakt van een duurzame financiering met levensloop/
duurzaamheid combi. Wat ik nu aflos is precies het bedrag dat ik eerst meer
kwijt was aan de kosten van energie en gas. Fijn gevoel dat de maatregelen
waarde verhogend werken voor mijn huis.”
maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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NIEUWE NATUUR

EEN BELANGRIJKE BAAN
JUNIOR SCHOOLDIJKGRAAF
VAN SPRINGBEACH
Klimaatverandering is tegenwoordig een belangrijk vraagstuk.
Een groot gevolg van de huidige klimaatverandering is wateroverlast én watertekort. Ook in Hout-Blerick kan dit voor grote
problemen zorgen, nu en in de toekomst. Om dit probleem aan
te pakken kwam vanuit de Raad van Kinderen het idee om in
samenwerking met Basisschool de Springbeek, een Junior
Schooldijkgraaf te benoemen die meedenkt over de
oplossingen en mogelijkheden. Op deze manier krijgen
jongeren een stem in belangrijke toekomstige vraagstukken.
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DE RAAD VAN KINDEREN
De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF)
en opgericht door Laurentien van Oranje. Door de Raad van Kinderen denken
kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en
maatschappelijke vraagstukken. Door samen te leren wint iedereen: kinderen
leren meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken
onverwachte mogelijkheden en denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd
door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

DE SPRINGBEEK
Wanneer je bij Hout-Blerick aan water denkt, denk je aan de Maas maar ook
aan de Springbeek. Deze groene parel meandert aan de rand van het dorp.
Belangrijk problemen die deze waterbron met zich mee brengt
door de klimaatveranderingen, zijn overstromingen door teveel
water en watertekorten door droogte. Het beheer van de
Springbeek is de taak van Waterschap Limburg. Zij gaan niet
alleen over de beek, maar ook over de aangrenzende gronden

KYONA: “IK WIL GRAAG NIEUWE DINGEN
ONTDEKKEN OVER HOE DE NATUUR WERKT.
HOE DE NATUUR ZICH ONTWIKKELT VIND IK
MOOI.”

met prachtige natuur en de mooie beplanting die belangrijk is
voor de biodiversiteit. Om dit alles in stand te houden, wordt dit jaar een project
gestart omtrent de herinrichting van de Springbeek. Dit is van belang om
waterproblemen in de toekomst te voorkomen. Het is juist daarom belangrijk
jongeren een stem te geven in Hout-Blerick, want zij zijn de toekomst.

JUNIOR SCHOOLDIJKGRAAF VAN SPRINGBEACH
Om dit te realiseren ging de Raad van Kinderen, in samenwerking met
Waterschap Limburg en Basisschool de Springbeek, op zoek naar een assistent

Een belangrijke baan dus! Alle kinderen uit groep 8 van Basisschool

om de huidige dijkgraaf van Waterschap Limburg te ondersteunen. Deze Junior

de Springbeek konden zich aanmelden voor de verkiezing om Junior

Schooldijkgraaf van Springbeach gaat samen met de dijkgraaf aan de slag om

Schooldijkgraaf te worden. Alle aanmeldingen werden beoordeeld door

de dijken en dammen rond de Springbeek veilig te houden. De belangrijke taken

de dijkgraaf van Waterschap Limburg, de directeur van de basisschool en

van de Schooldijkgraaf bestaan onder andere uit:

de Dorpsraad Hout-Blerick. Op verschillende plekken in het dorp werden
posters opgehangen en is campagne gevoerd om stemmen te verzamelen.

1.

Kwaliteit van het water van de Springbeek testen

Via www.morgeninvenlo.nl konden inwoners stemmen op hun favoriet.

2.

Waterpeil meten

Op 3 december 2020 vond de uitreiking plaats. Het was een spannende

3.

Dijken en dammen inspecteren

strijd die werd gewonnen door Giel. Daarnaast werd Kyona uitgeroepen tot

4.

Het infiltreren van regenwater in de bodem

assistent Junior Schooldijkgraaf en helpt zij Giel bij deze belangrijke taken.

5.

Met dijkwacht en eventueel dijkgraaf in overleg

EEN BELANGRIJKE BAAN
Giel en Kyona hebben in de afgelopen maanden al mooie projecten
gerealiseerd, zoals een bijenhotel, het planten van bomen in het
Springbeekdal en het aanleggen van een bloemenlint om de biodiversiteit
te versterken. Ook hebben ze een plan
gemaakt voor de toekomst van het
Springbeekdal en subsidie hiervoor
aangevraagd. Ze krijgen daarbij hulp
van vele partijen.
Eind dit jaar zal er weer een verkiezing
plaatsvinden, waarbij een nieuwe Junior Schooldijkgraaf verkozen zal
worden. Het is duidelijk dat jongeren de klimaatverandering zien, er aan
willen werken én met ideeën weten te komen die ze omzetten in actie! Als we
allemaal een klein stapje zetten, maken we samen meters. Op deze manier
blijft Venlo ós stedje van lol en plezeer, ook voor onze

GIEL: “ONZE TUIN WORDT OVER EEN PAAR
JAAR DE NIEUWE DIJK. IK WIL GRAAG
ERVOOR ZORGEN DAT DE DIJK NIET KAPOT
GAAT EN DAT LIMBURG NIET OVERSTROOMT!”

kinderen en kleinkinderen.

maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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DE WONING VAN MORGEN
KOM EENS KIJKEN!
Benieuwd hoe je in jouw woning anders kunt omgaan met water, energie en afval? Breng dan eens een
bezoek aan de Woning van Morgen! Laat je inspireren en informeren, en ervaar hoe ook jij duurzamer kunt
wonen en leven.
De Woning van Morgen, in de wijk Hagerhof-Oost, is een inspiratiewoning

De woning wordt tevens gebruikt als locatie voor workshops, spreekuren,

waar je met eigen ogen ziet en ervaart hoe je duurzaam kunt wonen. Op

vergaderingen en bijeenkomsten. Deze plek is voor Venlonaren dé

een leuke en interactieve manier leer je bijvoorbeeld wat aquathermie is, hoe

kennislocatie om informatie op te halen en te delen. Met de woning wil de

het afkoppelen van regenwater werkt en hoe je op een gas(t)vrije en

gemeente innoveren en inwoners informeren, interesseren en inspireren over

energiezuinige manier jouw woning kunt verwarmen én warm kunt houden.

de mogelijkheden die we morgen samen realiseren.

Voor Hagerhof-Oost is dit een representatieve woning aangezien dit type
woning veelvuldig voorkomt in de wijk. Het is een ‘samenkomplek’ voor

Wil je in gesprek over de mogelijkheden in en rondom jouw eigen woning en

inwoners van Hagerhof-Oost, maar óók voor alle andere inwoners van

wijk? Maak een afspraak en kom langs bij de Woning van Morgen, aan

gemeente Venlo.

Scholekstraat 35 in Hagerhof-Oost. Afhankelijk van de geldende COVIDmaatregelen kan de woning momenteel gesloten zijn. Plan daarom vooraf
jouw bezoek door een e-mail te sturen naar morgeninvenlo@venlo.nl.

NIEUW GEBRUIK

AUTODELEN MET VENLOSE ONDERNEMERS
HOE GAAT DAT?
Sinds september 2020 staat er in de Venlose

Jos Lamers is ondernemer in de binnenstad van Venlo en één van de eerste

binnenstad een elektrische deelauto voor onder-

gebruikers van de elektrische deelauto: “Als ondernemers dragen we graag

nemers. Benieuwd hoe dat gaat en hoe het werkt?

bij aan een leefbare en gezellige binnenstad. Daarom zijn wij als
ondernemers vorig jaar samen met Venlostad.com, Venlo Partners, de

En wat jij als inwoner van Venlo daaraan hebt?
Lees snel verder!

gemeente en iZERO gestart met een elektrische deelauto voor ondernemers.
Steeds meer ondernemers in de binnenstad gebruiken de auto voor het
wegbrengen of ophalen van spullen.”
Voor bewoners zorgt de deelauto voor minder uitlaatgassen, lawaai en
parkeerdruk. Voor de ondernemers is daarnaast het gemak en het groene
imago belangrijk. Bovendien zijn de ondernemers op deze manier klaar voor
de toekomst, want vanaf 2025 mogen bestelbussen en vrachtauto’s met verbrandingsmotor veel binnensteden niet meer in. Jos Lamers: “De deelauto is
een prima alternatief! Het zou mooi zijn als we het aantal auto’s kunnen
opschalen, zodat veel meer herkenbare emissievrije stadsauto’s beschikbaar
zijn voor álle gebruikers van onze steeds mooier wordende binnenstad.”
Inmiddels rijden Mail Boxes Etc, Lamers Banketbakkerij, Milk and Cookies,
Restaurant De Tramhalte, Café Restaurant Central, Elleke Interieurstyling en
Venlo Partners regelmatig met de auto. Grote kans dus dat je de auto al eens
voorbij hebt zien rijden, ook al hoor of ruik je deze niet of nauwelijks.
Meer weten? Kijk op www.izero.nl.
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NIEUWE ENERGIE

BETROKKEN AANPAK

VOOR WIJKBEWONERS OP DE HEIDE
Energie besparen, verduurzamen, isoleren…

ENERGIELABEL B IN 2021

Het zijn allemaal begrippen die je de komende

Het afgelopen jaar is er al hard gewerkt in de wijk. In 2021 moeten alle

tijd vaker gaat horen. In de wijk Op de Heide in

Om dit voor elkaar te krijgen, is Antares tijdig begonnen met het zoeken

Tegelen ga je hier niet alleen over horen, maar het
ook zien! Gemeente Venlo en Woningcorporatie
Antares zijn hier dit jaar namelijk gestart met een
uniek pilotproject, waarbij de samenwerking met
wijkbewoners centraal staat.

woningen van Nederlandse woningstichtingen energielabel B hebben.
van contact met wijkbewoners en de gemeente. “Het behalen van dit soort
doelen zetten we in gang door bewoners op een positieve manier aan te
moedigen, zodat ze vanuit zichzelf aan de slag gaan. Als wijkbewoners bij
elkaar zien dat kleine aanpassingen het wooncomfort vergroten, gaan
mensen hierover nadenken en met elkaar praten. Juist dát is de beweging
die we willen aanwakkeren!”
Het pilotproject in Op de Heide, genaamd ‘Akkoord van Morgen’ is
onderdeel van het initiatief ‘Morgen in Venlo’ van de gemeente Venlo.

BEWONERS ENTHOUSIASMEREN

Meer informatie hierover vind je op www.morgeninvenlo.nl.

De reden waarom Woningcorporatie Antares ondersteuning biedt in de wijk
Op de Heide, licht directeur Paul Stelder graag toe: ‘We bezitten hier redelijk
veel woningen, waarvan een groot deel toe is aan onderhoud vanwege de
leeftijd. Aangezien het onderhoud sowieso op de planning staat, is dit de
perfecte kans om verduurzaming meteen mee te nemen. Toch is dit niet het
belangrijkste onderdeel van onze betrokkenheid bij dit project. We willen
vooral aandacht geven aan de manier waarop wijkbewoners met elkaar én
met de omgeving om moeten gaan. We kijken verder dan maatregelen en
het onderhoud in de woning en willen bewoners op een gemakkelijk te
begrijpen manier enthousiasmeren om te verduurzamen.’

PARTICULIERE WONINGBEZITTERS
Naast het verbeteren van woningen die Antares bezit, legt de
woningcorporatie ook geregeld contact met particuliere woningbezitters.
“Dat is vooral het geval wanneer een particuliere woning aansluit op een rij
van onze woningen. We geven de particuliere woningbezitters graag de
gelegenheid om te profiteren van onze contracten en aannemers, zodat zij
voordelig mee kunnen doen met aanpassingen. Daarnaast willen we zorgen
voor zo min mogelijk overlast bij geplande woningaanpassingen. Dat is het
makkelijkst bij een woning die wisselt van huurder, maar kan ook tussendoor
plaatsvinden als bewoners op vakantie gaan.”

(ONT)TEGELEN VOOR MINDER
WATEROVERLAST
Bij het bouwen en aanpassen van woningen
houdt Antares ook rekening met het budget
van hun huurders. Ze maken zoveel mogelijk
gebruik van (gerecyclede) materialen die
zowel onderhoudsvriendelijk als betaalbaar
zijn. “Als het gaat om jaren 70 en 80
woonwijken, zoals Op de Heide, zie je bijna

“HET BEHALEN VAN DIT SOORT
DOELEN ZETTEN WE IN GANG
DOOR BEWONERS OP EEN
POSITIEVE MANIER AAN TE
MOEDIGEN”

overal betegeling en asfalt. Daarnaast zijn
woningen dicht op elkaar gebouwd en zijn er veel parkeerplekken. Dit kan
voor aardig wat wateroverlast zorgen, omdat het water bijna nergens meer
de grond in kan. Een vrij simpele én mooie oplossing is bijvoorbeeld een
verticale regenton in de voor- en/of achtertuin, waardoor je een
erfafscheiding en wateropslag in één hebt.”
maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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WEET JIJ WAT

AQUATHERMIE IS?
Aquathermie is de verzamelnaam voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte
en kou uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Dat biedt veel kansen voor Nederland als waterland. We staan nog aan het begin, want slechts zo’n 10.000 huizen maken hier momenteel gebruik van
in Nederland. Het streven is om in 2050 alle huizen in ons land te verwarmen zonder CO2-uitstoot.
Uit onderzoek blijkt dat aquathermie kan voorzien in de helft van de hiervoor benodigde energie.
Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, is een warmtetransitie
nodig. Deze transitie betekent dat we fossiele verwarmingsbronnen
vervangen door duurzame alternatieven. In Nederland willen we graag
stoppen met het gebruik van fossiel gas. Die wens vraagt om duurzame
mogelijkheden voor warmte. In het Klimaatakkoord staan verschillende
alternatieven, één daarvan is aquathermie: warmtewinning uit water.
Wat zijn nu de mogelijkheden van water als warmtebron?

MAAK KENNIS MET TEO, TEA EN TED
Aquathermie is thermische energie die we halen uit oppervlaktewater (TEO)
zoals de Maas, uit afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED). We combineren
aquathermie meestal met warmteopslag. In de zomermaanden verwarmt de
zon het oppervlaktewater tot zo’n 25 graden. Deze warmte halen we met
een warmtewisselaar uit het water (rivier, kanaal, meer) en bewaren we
onder de grond in een Warmte Koude Opslagsysteem.
Als we in de koudere (winter)maanden huizen en andere gebouwen willen
verwarmen, pompen we het warme water uit de grond omhoog. Een
warmtewisselaar haalt de warmte uit het opgepompte water en geeft deze
warmte af aan een warmtepomp. De warmtepomp brengt het water in het
warmtenet op de gewenste temperatuur en daarna wordt het warme water
naar de woningen vervoerd. Andersom is het proces ook mogelijk: water als
koelmethode. Als vervanging van airconditioning levert koeling met water
een energiebesparing op.

AQUATHERMIE EN ONZE MAAS
In onze gemeente liggen kansen voor TEO, thermische energie uit oppervlaktewater. Het idee van aquathermie in Venlo is simpel. We gebruiken
bijvoorbeeld het oppervlaktewater uit de Maas als warmtebron. Daarmee
kunnen we jouw huis in Venlo in de winter verwarmen en in de zomer koelen.
Een grote kans en stap voor een duurzaam alternatief van aardgas.
Bron: IF Technology
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NIEUWE NATUUR

VIEZE BODEM

SCHOONMAKEN OF AFDEKKEN?
In Nederland zijn vele honderdduizenden

De bodem saneren houdt in dat deze wordt schoongemaakt door afgraving.

plekken gevonden waar de bodem vervuild is.

Een andere optie is het afdekken van de vervuiling, waardoor contact met

Die vervuilingen zijn het gevolg van verkeerd

beste optie is. Het uitgraven van vervuilde grond is vaak nogal kostbaar,

gebruik van de bodem door bedrijven en mensen,
met name in de vorige eeuw. Hierbij kun je denken
aan het, bewust of onbewust, laten weglekken of
dumpen van afvalstoffen.

de vervuiling wordt voorkomen. Er zijn duidelijke regels die bepalen wat de
waardoor het in sommige gevallen beter is vervuiling af te dekken.
Bij afgraven wordt namelijk de grond ontgraven met een mobiele kraan, op
een vrachtwagen geladen en naar een grondreiniger gebracht. Het reinigen
van deze vervuilde grond kost veel energie. Daarna moet er schone grond
terug in de leeggehaalde put, wederom met een vrachtauto en kraan.
Transport geeft CO₂-emissie en daarnaast is de voorraad schone grond niet

In de loop van de jaren 70 en 80 kwam men erachter dat dit tot grote

eindeloos. Een goed voorbeeld waarbij afdekken beter is dan afgraven, is

problemen kan leiden, bijvoorbeeld wanneer je een oud industrieterrein wilt

aan de Weselseweg. Hier werd een oude industriële locatie door afdekking

veranderen in een woonwijk. Misschien herinner je je het verhaal van

een mooi natuur- en wandelgebied!

Lekkerkerk nog wel, waar industriële afvalvaten naar boven kwamen in een
pas gebouwde woonwijk.

Foto: Bart Coenders

Vanaf de jaren 90 is het steeds gebruikelijker geworden om bodemonderzoek te verrichten voordat er gebouwd werd. In de wet is vastgesteld
wanneer zo’n onderzoek verplicht is. In gemeente Venlo zijn er tussen de
jaren 80 en nu inmiddels al een paar duizend bodemonderzoeken gedaan.
De uitkomst hiervan viel gelukkig in de meeste gevallen erg mee. Wanneer er
toch vervuilingen werden gevonden en deze een risico vormen voor mens of
milieu, dan wordt het probleem aangepakt. De vervuiling wordt dan
‘gesaneerd’.

Foto: Stichting Limburg Landschap
maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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MONTFORTSTRAAT WORDT

MONTFORT OASE

De Montforstraat in Belfeld is in oktober 2020 verkozen tot de eerste
Groene Straat van Venlo en daar zijn de bewoners van de straat erg
trots op! De Bolenbergweg, Prins Frederikstraat en Montfortstraat
waren geselecteerd om mee te dingen naar de felbegeerde titel
‘Eerste Groene Straat van Venlo’.
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“Als bewoners van de Montfortstraat wisten
we het meest creatieve, doordachte, toekomstbestendige en daardoor duurzame concept te
pitchen. Ons concept droeg bij aan de vergroening
en leefbaarheid, en daarmee zijn we uitgeroepen
tot winnaar! Ons doel voor de komende jaren is om
de nu nog ‘grijze’ Montfortstraat om te toveren tot
een ‘groene’ Montfort oase.” Gemeente Venlo zette
dit project op om bewoners in Belfeld actief te
betrekken bij het realiseren van hun eigen
toekomstbestendige straat.
Vanaf oktober 2020 is een projectgroep van bewoners van de
Montfortstraat samen met gemeente Venlo gestart met het verder
ontwikkelen van het winnende concept. Er werd een plan samengesteld
voor méér vergroening en méér energiebesparing in de straat. Daarbij
kun je denken aan het vernieuwen en onderhouden van groenstroken,
het ontkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool, het vergroten van
de biodiversiteit door het plaatsen van insectenhotels en vogelhuisjes en het
plaatsen van zonnepanelen op woningen in de straat. Bewoners en initiatiefnemers, Fred Nooijen en Peter van
Eijk, vertellen dat in het concept ook

“HET WAS GEWELDIG WEER,
IDEAAL OM TE KEUVELEN OVER
ONZE PLANNEN VOOR HET
PROJECT DE KOMENDE JAREN”

aandacht is besteed aan het
stimuleren van sociale ontmoeting
tussen de straatbewoners door het
creëren van ontmoetingsplaatsen en
het organiseren van allerlei workshops
en buitenactiviteiten. Het doel hiervan
is om elkaar beter te leren kennen,
zodat we elkaar kunnen informeren,

inspireren en helpen. Zo kun je denken aan klusjes in en om het huis, het
gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, maar ook het gezellige praatje met
de buren. Dit draagt bij aan het woongenot van de bewoners, de veiligheid
in de buurt en heeft daarmee een positief effect op de leefbaarheid.
Voor het jaar 2021 werd een activiteitenkalender gemaakt, vol diverse en
leuke activiteiten. De start hiervan moest vanwege COVID-19 worden
uitgesteld. Op zaterdag 20 maart 2021 vond eindelijk de aftrap van het
project ‘Eerste Groene Straat van Venlo’ plaats. Zo’n 40 straatbewoners
hadden zich buiten verzameld voor de feestelijke opening van de ‘Montfort
oase’, door wethouder Marij Pollux. “Na dit mooie moment zijn we meteen
aan de slag gegaan met het planten van bomen, struiken en bloeiende
planten in onze voortuinen en andere plekken in de straat. Het was geweldig
weer, ideaal om te keuvelen over onze plannen voor het project de komende
jaren. Er kwamen weer veel nieuwe ideeën opborrelen die we ook mee gaan
nemen in de uitvoering. De kop is eraf, nu doorpakken om ons doel te
bereiken: de eerste echte Groene Straat van Venlo worden!” aldus bewoners
Fred en Peter.

maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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KORT NIEUWS
FINALE PLAATS VOOR 4 HAVO O&O
Leerlingen van 4 havo en 4 vwo van het Technasium in College Den Hulster,

Uit de vele inzendingen voor deze wedstrijd zijn de vijf beste en meest

die het vak Onderzoek & Ontwerpen volgen, hebben meegedaan aan

innovatieve oplossingen gekozen. De leerlingen van 4 havo, Kristo Gerards,

een landelijke wedstrijd over duurzaamheid en innovatie vanuit Koninklijk

Sem Voermans en Luca Swinkels, bereikten met hun voorstel de landelijke

Bouwend Nederland. Bij deze vereniging zijn ongeveer 4300 bouw- en

finale. Zij gingen voor een sociaal gerelateerde oplossing: een duurzaam-

infrabedrijven aangesloten. De opdracht voor de leerlingen was het maken

heidsrace. Via de duurzaamheidsrace-app krijgen gezinnen die het meeste

van een ontwerpvoorstel om de wijk Hagerhof-Oost te verduurzamen.

besparen een hoge score. De bedoeling is dat de buurtbewoners onderling

Deze opdracht werd begeleid door gemeente Venlo.

delen op welke manier zij besparen en elkaar op deze manier inspireren en
motiveren om een hogere score te halen. Maandelijks worden er geldprijzen

De leerlingen hebben in Hagerhof-Oost fieldresearch gedaan, de

uitgereikt aan de beste deelnemers.

duurzaamheidsmarkt bijgewoond, onderzoek gedaan naar bestaande
verduurzamingsproducten, maar ook gekeken naar de bereidwilligheid van

Uiteindelijk werd er in de finale een gedeelde tweede plaats behaald.

bewoners om te verduurzamen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat

Helaas niet de hoofdprijs, maar wel een ervaring rijker! Daarnaast heeft

bewoners tegen de mogelijke kosten opzien, ondanks het feit dat de kosten

gemeente Venlo hen uitgenodigd om mee te denken over de daadwerkelijke

nog niet altijd inzichtelijk waren. Ook de onbekendheid met de bestaande

uitwerking van het voorstel. Dat is natuurlijk een mooi compliment!

verduurzamingsproducten is een drempel om tot aanschaf of aansluiting
over te gaan.

WIST JE DAT?
... er jaarlijks in februari een ‘warmetruiendag’ is? Het idee is
simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming lager.

... je tot wel 10% op je energierekening bespaart door alle

Bij gemeente Venlo vinden we het leuk om te zien waar de Venlonaren
mee bezig zijn en hoe jullie zelf aan de slag gaan met het zetten van kleine
(of grote) groene stapjes. Door allemaal samen stapjes te zetten, maken we

apparaten in huis écht uit te zetten en niet op stand-by te laten

samen meters! Dus… heb jij iets gedaan in of rondom jouw huis dat bijdraagt

staan?

aan een duurzamere, groenere woonomgeving? Laat het ons zien door een

... het lage energielabel van wasmachines alleen geldt voor de

foto in te sturen en maak kans op leuke prijzen!

aangegeven eco-programma’s van 40- en 60-graden? Gebruik je

Denk bijvoorbeeld aan…

deze programma’s niet, dan verbruikt de machine gemiddeld 40%

•

Vaker de fiets pakken, in plaats van de auto

méér energie dan op het energielabel staat vermeld.

•

Het kopen van seizoensgroenten
(of misschien verbouw je zelfs je eigen groenten)

... Nederland heel geschikt is voor zonnepanelen?

•

Het opzetten van een plantenbieb

Ook als er bewolking is wekken zonnepanelen elektriciteit op.

•

Het nauwkeurig scheiden van je afval

•

Vaker vegetarisch koken

•

Het hergebruiken van regenwater met jouw regenton

•

Je lampen vervangen door LED-verlichting

... je bij de aanschaf van nieuwe apparaten beter kunt kiezen
voor energielabel A+++? Laat je niet verleiden door een A+ label!

... bijna 70% van de energie van een huishouden naar de
verwarming gaat en dat je de kosten tot 30% verlaagt door je
huis goed te isoleren én te kiezen voor een ventilatiesysteem?
Op deze manier kan de warmte in huis niet zomaar ontsnappen
en blijft de luchtkwaliteit op peil.
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GROEN INITIATIEF?
WIN PRIJZEN!

Morgen in Venlo krant

Er zijn ontelbaar veel groene stapjes die jij zelf gemakkelijk kunt zetten!
Hoe doe je mee?

1.
2.
3.

Maak een foto of selfie van jou met je groene initiatief in beeld
Mail deze naar morgeninvenlo@venlo.nl
De winnaars ontvangen hiervan bericht via de mail

ZULLEN WE
SAMEN FIETSEN?
Hoe vaak neem je de auto voor kleine stukjes die je eigenlijk ook
gemakkelijk kunt fietsen? Gemeente Venlo is bezig met de
ontwikkeling van een nieuw fietsplan, zodat meer Venlonaren
vaker op de fiets stappen. ‘Het fietsgebruik in gemeente Venlo
verhogen door in te zetten op zowel fietsstimulering als

OPENBARE LAADPALEN

infrastructurele maatregelen’, dát is de ambitie van dit nieuwe

Steeds meer mensen schaffen een elektrische auto aan. De verwachting

fietsplan. Waarom een nieuw fietsplan? Nou, dat is simpel!

volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is dat er in 2030

Venlo wil bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van haar

ongeveer 2 miljoen elektrische voertuigen in Nederland rijden. Echter heeft

inwoners. Meer fietsen draagt daaraan bij, want fietsen is

niet iedereen een eigen oprit met plek voor een laadpunt en dus zijn er snel

gezond! Je beweegt meer en het is een sociale activiteit.

meer openbare laadpalen nodig.

Tijdens het fietsen kun je gezellig bijkletsen en misschien ontmoet
je wel nieuwe mensen, terwijl je heerlijk van de omgeving geniet.

Energieleverancier Vattenfall heeft de opdracht gekregen om in 2024

Daarnaast vermindert de CO2 uitstoot doordat je de auto vaker

ongeveer 2.500 openbare laadpunten in Limburg te realiseren, waarvan

laat staan, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Dit sluit tevens

zo’n 11% in Venlo. Deze laadpalen werken volledig op windenergie.

aan bij de regionale ambitie om de Gezondste regio van

Sinds een aantal jaar kunnen inwoners na aanschaf van een elektrisch

Nederland te worden.

voertuig kosteloos een openbare laadpaal aanvragen. Door de verwachte
toename van elektrisch vervoer is het noodzakelijk het proces te structureren

In het nieuwe fietsplan maakt de gemeente Venlo heldere keuzes

en meer inzicht te krijgen. Daarom is er begin 2021 een plankaart gemaakt

over waar de komende jaren geïnvesteerd zal worden om fiets-

waarmee inzichtelijk is waar momenteel al openbare laadpalen te vinden

gebruik te stimuleren. Meer fietsen vervult een sleutelrol in de

zijn en waar deze geplaatst gaan worden. De ambitie is om deze plankaart

ontwikkeling van Venlo naar een toekomstbestendige, gezonde

in het najaar ook inzichtelijk te maken voor inwoners en bedrijven.

en leefbare gemeente. Dus… Zullen we samen fietsen?

Meer weten? Kijk op www.venlo.nl/openbare-laadpalen.

TIPS TOP 10
Laat je inspireren door deze kleine stappen, want zo maken we morgen samen meters!

1.

3.
Morgen plaats je deksels op

4.

de pannen tijdens het koken.

Morgen plaats je op zoveel

Morgen plaats je een

2.

brievenbusklep of borstel voor

Morgen droog je de was zoveel

Een deksel houdt namelijk

mogelijk plaatsen LED

de brievenbus om tocht tegen

mogelijk buiten aan een waslijn,

warmte vast.

lampen. Je kunt deze

te gaan.

in plaats van in de droger.

geleidelijk vervangen.

7.

5.

Morgen draai je de kraan dicht tijdens

Morgen lucht je je huis. De droge buitenlucht is sneller

6.

te verwarmen dan de vochtige lucht in huis. Na het

Morgen doe je lampen altijd

water per poetsbeurt!

opstaan, douchen of koken tien tot vijftien minuten

uit wanneer je als laatste een

een raam openen is al voldoende.

kamer verlaat.

het tandenpoetsen. Dit bespaart liters

10.
8.

Morgen douche je maximaal 5

Morgen zet je apparaten UIT

9.

minuten. Gebruik een zandloper,

met de hoofdschakelaar.

Morgen zet je overdag de thermostaat van

met dezelfde tijdsduur.

De stand-by stand vraagt

je gas gestookte installatie (CV) standaard

veel energie!

een graad lager, en ‘s nachts op 17 graden.

timer óf een leuk muzieknummer

maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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ATTERO

DUURZAAM BEDRIJF IN
VENLO DAT KANSEN BENUT
Niet alleen inwoners zien kansen op gebied van duurzaamheid. Ook bedrijven in Venlo benutten kansen,
zoals milieuorganisatie Attero. Zij houdt zich onder andere bezig met de verwerking van GFT en maakt hier
hoogwaardige producten van. Belangrijk in dit proces is dat Venlonaren een zo zuiver mogelijke GFT
aanleveren. Benieuwd waarom dat zo belangrijk is en wat je in de GFT bak kwijt kunt? Lees snel verder.
en vind verspilling daarom enorm zonde. De techniek zoals in de installatie
van Attero draagt zeker bij aan de mogelijkheden van hergebruik, maar ook
het gedrag van inwoners is enorm belangrijk. Neem bijvoorbeeld de
vervuiling in het GFT of de hoeveelheid GFT die in het restafval zit. Dat is
verspilling van een waardevolle grondstof!” Vervuiling van GFT is bovendien
een kostenpost die doorberekend wordt in de contracten met gemeenten.
Gemeenten rekenen dit via afvalstoffenheffing door naar de inwoners en
dus betalen de Venlonaren zelf voor de vervuiling. Wanneer we dus morgen
allemaal samen anders omgaan met GFT, levert dat ons allemaal
besparingen op.

VEEL VOORDELEN
Het bewuster omgaan met GFT heeft daarnaast ook een belangrijke
positieve bijdrage op de klimaatverandering. De compost die uit ons eigen
GFT gemaakt wordt, vervangt namelijk veen dat uit het buitenland gehaald
wordt. Momenteel wordt er ongeveer 4 miljoen m3 veen uit verschillende
landen naar Nederland gebracht, zoals uit Ierland, Scandinavië en de

GFT IS GÉÉN AFVAL

Baltische staten. Veen is een grondstof die als substraat wordt gebruikt in de

Om deze vragen te beantwoorden gaan we in gesprek met Sef Welles.

tuinbouw en wordt daarnaast in potgrond verwerkt voor consumenten. De

Sef is woonachtig in Blerick en vader van een zoon (5 jaar) en dochter

grote hoeveelheden maken het interessant om compost uit ons GFT als

(3 jaar). Hij is werkzaam als projectontwikkelaar bij Attero Nederland vanuit

grondstof in te zetten. Nederland wordt hierdoor minder afhankelijk van

de vestiging in Venlo. Attero is gevestigd naast het milieustation waar onder

toekomstige schaarste van grondstoffen én de CO2 uitstoot wordt beperkt.

andere het GFT wordt verwerkt dat bij Venlonaren wordt opgehaald.
Vanuit de GFT wordt compost gemaakt dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om

DUURZAAM GEDRAG WORDT BELOOND

potgrond te maken. De kwaliteit van dit nieuwe product is zo goed dat dit in

Naast dat Sef in zijn werk duurzaamheid en circulariteit toepast, ziet hij ook

de professionele sector, zoals de tuinbouw, wordt toegepast. “We voldoen

kansen en voordelen in zijn thuissituatie. “Ik heb al jaren zonnepanelen en

daarmee aan hoge eisen en de prestaties van de Venlose verwerkings-

heb ook aandacht voor isolatie van mijn woning om zowel meer

installatie is daarmee uniek”, aldus Sef. Ons GFT-afval is dus een belangrijke

wooncomfort te

grondstof voor een nieuw product. Ook wordt hiermee groen (bio)gas

ervaren als kosten te

gemaakt dat wordt omgezet in elektriciteit. Dat groene gas kan ook gebruikt

besparen. Dit zijn

worden als duurzaam alternatief voor aardgas en daarmee kunnen we dus

voordelen die voor

onze woningen verwarmen. Een van de projecten van Sef is het onderzoeken

iedere inwoner van

of de installatie doorontwikkeld kan worden zodat voldoende groen gas

Venlo gerealiseerd

geproduceerd kan worden om ruim 3.000 woningen te verwarmen.

kunnen worden,
onder andere door

“WANNEER WE MORGEN
ALLEMAAL SAMEN ANDERS
OMGAAN MET GFT, LEVERT
DAT ONS ALLEMAAL
BESPARINGEN OP.”

BETERE AFVALSCHEIDING LEVERT
FINANCIEEL VOORDEEL OP

aantrekkelijke

Via zijn studie natuurkunde is Sef in contact gekomen met de duurzame

heb ik natuurlijk ook mijn oude gloeilampen vervangen door ledverlichting.

energiesector. “Ik heb ervaren wat mogelijk is in hergebruik van grondstoffen

Goed voor het milieu en een leuke besparing op de energierekening.”
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subsidies. Daarnaast

Bron: Attero

Voor de toekomst ziet Sef aantrekkelijke kansen voor de toepassing van

CORRECT AFVALSCHEIDEN IS KEY

groen gas voor de verwarming van woningen. Groen gas is net als groene

Attero investeert de komende jaren in de Venlose verwerkingsinstallatie en

stroom; je merkt geen verschil en je hoeft geen investering te doen. Dus via

wordt daarmee met de prestaties nog unieker binnen Europa. De Venlonaren

een optimaal rendement in hergebruik van grondstoffen, zoals GFT, is dit

zouden daarmee niet achter moeten blijven en vooral ook ‘kampioen

een aantrekkelijk alternatief, met name voor oudere woningen in vergelijking

afvalscheiding’ moeten worden, door een zo zuiver mogelijke GFT aan te

met bijvoorbeeld de warmtepomp. “Die warmtepomp is natuurlijk ook aan-

leveren. Om dat te realiseren is het natuurlijk belangrijk om te weten wat

trekkelijk, maar stelt meer eisen aan isolatie en is hierdoor dus vooral

wel en wat vooral niet bij GFT hoort! Ga voor meer informatie hierover naar

geschikt voor nieuwbouw”, aldus Sef.

www.attero.nl.

maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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VOEDSELVERSPILLING
VEEL TE WINNEN

Voedselverspilling is een groot probleem dat snel aangepakt moet worden. In 2019 was de gemiddelde
verspilling per persoon 34,3 kg per jaar! Daarnaast blijkt dat maar liefst een derde van al het voedsel weg
wordt gegooid en dat consumenten hier voor 42% verantwoordelijk voor zijn. Tijd om dit probleem meer
onder de aandacht te brengen en consumenten wakker te schudden. Fontys studente Inge Philipsen komt
met een oplossing.
VOEDSELVERSPILLING TEGENGAAN IN VENLO

Inge verwacht dat Venlonaren door het spelen van het spel zich

Op 8 november 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om

meer bewust worden van de eigen voedselverspilling en de

voedselverspilling in Venlo tegen te gaan. De gemeenteraad wilde laten

impact hiervan. Het spel zorgt er bijvoorbeeld voor dat je je meer

onderzoeken hoe dit kon worden aangepakt en op welke manier meer

bewust wordt van wat je in de supermarkt koopt. Dit zal niet alleen een

bewustwording gecreëerd kon worden. Student van Fontys Academy for

positieve impact hebben op de wereld om ons heen, maar hiermee kun je

Creative Industries Venlo, Inge Philipsen, ging op onderzoek uit om dit

ook nog eens euro’s besparen!

probleem aan te pakken.

DE JEUGD IS DE TOEKOMST
VEEL MOTIVATIE

Dit voedselverspillingsproject focust zich niet voor niets op kinderen en

Aan motivatie zal het bij Inge niet ontbreken. Ze is opgegroeid op een

jongeren. Zij zijn de generatie die zich veel minder bewust is van waar ons

boerenbedrijf waar respectvolle omgang met de natuur bij haar met de

eten vandaan komt. Zij groeien op met een supermarkt vol tropisch fruit en

paplepel is ingegoten. Door haar voedselallergie is ze zich daarnaast extra

groenten uit verre landen, die áltijd verkrijgbaar zijn. Tevens gaan zij de

gaan verdiepen in de samenstelling van ons voedsel. Hierdoor is ze veel

gevolgen van de huidige klimaatveranderingen het meest merken.

bezig met voeding. “Aan de slag om voedselverspilling tegen te gaan heeft

Daarnaast blijkt dat jongeren steeds vaker de noodzaak inzien van

door dit alles extra betekenis voor mij. Het is ook nog eens extra leuk om dit

duurzame veranderingen. Extra belangrijk en zinvol dus om dit onderwerp

voor een gemeente te doen die duurzaamheid hoog op de agenda heeft

bij hen onder de aandacht te brengen.

staan.”
Het spel wordt in het voorjaar van 2022 gelanceerd en zal onder andere via

ONLINE SPEURTOCHT

scholen en social media onder de aandacht gebracht worden. De speurtocht

Inge heeft op basis van de onderzoeksresultaten een leuke, laagdrempelige

is ook nog eens tot stand gekomen in samenwerking met lokale telers in

en speelse oplossing gevonden waarmee ze kinderen én volwassenen

groot Venlo, extra leuk dus!

meekrijgt en aanspreekt… een online speurtocht! Het idee is dat kinderen
met hun ouders spelenderwijs ontdekken waar hun eten vandaan komt. Een

Wil jij de speurtocht als eerste uitproberen of een waardevolle bijdrage

aantal lokale voedselproducenten, Van Cleef, Sibera en Brookberries, helpen

leveren in de speurtocht? Neem dan contact op met Morgen in Venlo via

bij de invulling en uitwerking van het spel.

morgeninvenlo@venlo.nl.
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NIEUWE ENERGIE

TUK TUK THEO
LUDIEK VERVOER TOT IN DE BINNENSTAD
Heb jij al eens een ritje gemaakt in een tuktuk? Wellicht in
een ver tropisch land, maar wist je dat dit ook mogelijk is
in onze eigen stad? Vanaf 1 januari 2021 rijdt dit ludieke,
duurzame en nieuwe vervoersmiddel door Venlo en
brengt het jou tot in het hart van de binnenstad!
Het stimuleren van duurzame mobiliteit en meer vervoersmogelijheden
binnen de gemeente, zijn twee belangrijke doelstellingen uit de gemeentelijke mobiliteitsvisie Trendsportal (www.trendsportal.nl). Toen de Venlose
ondernemer Theo Custers zich bij de gemeente meldde met een mogelijke
oplossing, was iedereen snel enthousiast. Samen met Theo, inmiddels beter
bekend als “Tuk Tuk Theo”, is gekeken op welke manier mensen op een
duurzame manier vervoerd kunnen worden naar de binnenstad, die tevens
toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor minder mobiele Venlonaren.
Foto: John van Ulft

En dat is gelukt met de E-TukTuk! De voertuigen zijn volledig ‘100%
Elektrisch - Zero Emission Tuk’s’. De gemeente is blij dat dit duurzame én
sociale initiatief inmiddels door het mooie Venlo rijdt. Een ritje per TukTuk is
een ervaring op zich, ervaar het zelf bij Tuk Tuk Theo! Voor meer informatie,
ga naar www.tuktuktheo.nl.

NIEUWE ENERGIE

VENLO LOOPT VOOROP
IN DE PLANNEN VOOR AARDGASVRIJE TOEKOMST
Met het akkoord van de gemeenteraad is de eerste stap gezet naar een
aardgasvrije toekomst voor Venlo. Uiterlijk eind 2021 moet elke gemeente
vastleggen hoe zij aardgasvrij gaan worden, Venlo had de planning in april
al gereed en loopt hierin dus voorop. Elke gemeente maakt keuzes wanneer
welke wijken van het aardgas af kunnen en met welk warmte-alternatief dit
wordt vervangen. Voor het maken van deze keuzes werken zij intensief
samen met woningcorporaties, netbeheerder en inwoners. Wethouder
duurzaamheid Marij Pollux geeft aan: “Belangrijk uitgangspunt bij de te
maken keuzes is dat het betaalbaar is voor onze inwoners. We kiezen voor
een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening.”
Het jaar 2050 klinkt misschien ver weg, maar die tijd is echt nodig om
woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst.
Bron: Gemeente Venlo

De Transitievisie geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste
beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Ook wordt

De eerste stappen naar een aardgasvrij Venlo zijn gezet!

beschreven welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt

Op woensdag 30 april heeft de gemeenteraad ingestemd

houden wanneer de cv-ketel bijvoorbeeld vervangen moet worden, of een

met het plan hoe Venlo in 2050 volledig gasvrij gaat
worden. Deze plannen staan beschreven in de Transitievisie

of wijk. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening
nieuw kooktoestel gekocht wordt. Meer informatie over de Transitievisie is
te vinden op www.morgeninvenlo.nl.

Gebouwde Omgeving 2021.

maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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AKKOORDEN VAN MORGEN

DOE JIJ OOK MEE?

Milieuorganisaties en wetenschappers vinden al heel lang dat we op een andere manier met onze
aarde om moeten gaan. Dat dit ook écht hard nodig is, blijkt tevens uit de vele weerrecords die jaarlijks
verbroken worden. Voor iedere Venlose wijk wordt daarom gewerkt aan een “Akkoord van Morgen”.
Hierin staat beschreven hoe we in de verschillende wijken duurzame stappen zetten op het gebied van
Nieuwe energie, Nieuwe natuur en Nieuw gebruik. Dit akkoord is de weg naar de toekomst en is in lijn
met het Klimaatakkoord van Parijs.
VAN PARIJS NAAR VENLO

SAMEN STAPJES ZETTEN

In 2015 hebben 195 landen het Klimaatakkoord in Parijs afgesloten.

De meest bekende voorbeelden om de CO2 uitstoot te verminderen

Ook Nederland doet mee aan het Klimaatakkoord met het Nationaal

zijn elektrische rijden en het aardgasvrij verwarmen van onze woningen.

Klimaatakkoord. Gemeente Venlo wil een bijdrage leveren en is daarom

De overheid stimuleert hierin door het verstrekken van subsidies en door

bezig om met alle wijken Akkoorden van Morgen op te stellen. Hierin staat

verplichtingen op te stellen voor bedrijven en inwoners. We zien dat steeds

beschreven op welke manier iedere wijk aan de slag gaat met het

meer bedrijven duurzaamheid in bedrijfsvoering, producten en diensten

terugbrengen van CO2 uitstoot.

hoog in het vaandel hebben staan. Ook Venlonaren komen in beweging en
zien steeds vaker kansen om stappen te zetten. Met Morgen in Venlo werken

WAT IS CO 2?

we samen aan de toekomst van ós stedje van lol en plezeer.

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig
feer in de laatste 150 jaar extreem toegenomen. Dit komt vooral door de

WAT BETEKENT DIT
VOOR JOU?

verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een

Als we allemaal een klein stapje

broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de

zetten, maken we samen meters.

hoeveelheid broeikasgassen zo hard is toegenomen, verandert het klimaat

Inwoners in Hout-Blerick, Op de

van de aarde. CO2 werkt namelijk als een isolerende deken die steeds dikker

Heide en Velden zijn in gesprek

wordt, hierdoor wordt het steeds warmer op aarde.

gegaan met gemeente Venlo om

is. Als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmos-
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Morgen in Venlo krant

“HET OPSTELLEN VAN
KLIMAATAKKOORDEN
OP WIJKNIVEAU IS IN
NEDERLAND UNIEK.”

STUUR VOOR MEER INFO
EEN MAIL NAAR
MORGENINVENLO@VENLO.NL
een eigen klimaatakkoord te ontwikkelen voor hun dorp of wijk. Dat heeft
geleid tot drie pilots waarin de eerste zéér positieve ervaringen al zijn
opgedaan.
•

Wijkbewoners hebben actief de energievouchers onder de aandacht
gebracht.

•

Wijkbewoners maken plannen om GFT inzameling te verbeteren vanuit
grondstof denken.

•

Wijkbewoners ontwikkelen concepten op maat om woningen te
verduurzamen en de woonomgeving te vergroenen.

De ambities van inwoners op het brede terrein van Nieuwe energie, Nieuwe
natuur en Nieuw gebruik zijn vastgelegd in de Akkoorden van Morgen.
Daarnaast zorgen we samen dat de schouders eronder worden gezet, dit
doen we onder andere met de vele partijen die actief zijn in de wijk.

GELOOF IN DE TOEKOMST EN IN ELKAAR
Veranderingen krijgen we alleen samen mét elkaar vóór elkaar. Een positieve
beweging vanuit jou als inwoner met de gemeente, is veel kansrijker dan een
verplichting die wordt opgelegd. Het opstellen van klimaatakkoorden op
wijkniveau is in Nederland uniek. Alle creativiteit, kennis, energie en kunde
van de Venlonaren zelf is indrukwekkend en van grote meerwaarde bij de
eerste resultaten die met de Wijkakkoorden worden behaald. Dat leidt tot
toenemende interesse vanuit de andere wijken en zelfs vanuit andere
gemeenten om ook deze aanpak toe te passen. We gaan samen vóór
Morgen in Venlo!

maak het verschil op morgeninvenlo.nl
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NIEUWE ENERGIE

NIEUWE REGELING
ENERGIEVOUCHERS

VOOR WONINGEIGENAREN ÉN HUURDERS
Vanaf nu is het voor alle bewoners van Venlo mogelijk gratis energiebesparende producten te krijgen
met een Energievoucher. Dit is een soort tegoedbon waarmee bijvoorbeeld ledlampen, een brievenbusborstel, een energieverbruiksmanager of radiatorfolie gekocht kunnen worden. Eerder kregen alleen
woningeigenaren deze Energievouchers, maar vanaf nu kunnen huurders ze ook aanvragen. De nieuwe
Energievouchers zijn tot 31 juli 2022 te krijgen of zolang de voorraad strekt. Afgelopen jaar hebben
ruim 14.200 woningeigenaren gebruikgemaakt van de Energievouchers, dus ben er snel bij!
WAT IS ER NIEUW?

GRATIS EN ONAFHANKELIJK ADVIES

Nieuw is dus dat huurders nu ook Energievouchers kunnen krijgen.

Wil je nog meer stappen zetten naar een groene, comfortabele woning?

Woningeigenaren die het afgelopen jaar een Energievoucher hebben

Vul dan de woningplanner in voor een gratis maatwerkadvies voor je woning

aangevraagd, kunnen dat opnieuw doen voor het aanschaffen van nieuwe

via https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl.

energiebesparende producten. Daarnaast is het nu mogelijk om met een
Groene Bon een waardebon aan te vragen, die je bij lokale winkels kunt

DUURZAAMHEIDSAMBASSADEURS

besteden.

Inwoners van Venlo die stappen willen zetten om hun woning energiezuiniger
en duurzamer te maken, kunnen gratis advies krijgen van een duurzaamheids-

Er zijn 3 manieren om van de Energievouchers gebruik te maken:

ambassadeur. Deze duurzaamheidsambassadeurs zijn volledig onafhankelijk

1.

en werken zonder commercieel belang. Alle woningeigenaren kunnen

Vraag geld terug voor producten die je al hebt gekocht via de cash-back optie;

2. Bestel direct gratis energiebesparende producten tot een bedrag van

gebruik maken van de duurzaamheidsambassadeurs.

€70,- via de webshop. Je kiest voor een standaard energiebespaarbox,
of stelt zelf een pakket samen. De producten worden gratis

Voor huurders ligt dit anders. Alle huurders van Antares in Venlo kunnen

thuisgestuurd;

meteen een afspraak maken. Voor huurders van Woonwenz is dit na de

3. Vraag een Groene Bon aan. Deze wissel je in bij een aantal winkels in de

zomer. De huurders van Woonwenz in Venlo kunnen zich wel alvast

gemeente Venlo. Met een Groene Bon koop je direct energiebesparende

aanmelden. Medewerkers kunnen dan contact opnemen.

producten. Met deze waardebon betaal je dus niets vooraf;

Een afspraak maken kan via www.duurzaambouwloket.nl/venlo-advies-da.

Ga voor alle 3 de manieren naar www.duurzaambouwloket.nl/rrew-venlo.
Vragen over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van je
woning? Of heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op
met een adviseur van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket van Venlo,
072 – 743 39 56 of info@duurzaambouwloket.nl.
Het Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Venlo
gefinancierd. Hierdoor is het advies om je verder te helpen bij
het energiezuinig maken en verduurzamen van je woning,
gratis en onafhankelijk.

