De duurzame achtertuin van de Woning van
Morgen

Een nieuwjaarsboodschap van wethouder
Marij Pollux
We hebben een nieuw jaar! En dat is altijd een moment om bij stil te staan, nog even
terug te kijken op het vorige jaar, maar vooral een moment om vooruit te kijken.
Er is vorig jaar veel energie gestoken in het project Gas(t)vrije wijk Hagerhof-Oost. Zeker
in het meedenkteam is hard gewerkt, de Woning van Morgen is geopend en er was een
inspirerende markt rond het thema duurzaamheid. Ik wil alle meedenkleden bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid bij de overleggen en de activiteiten, ondanks dat die
vaak digitaal waren. Want juist dat waar we zo naar uitkeken: elkaar ontmoeten en
samen plannen maken voor een groene, gas(t)vrije wijk, heeft op zich laten wachten.
Ik blijf hoopvol; ik kijk voor 2022 uit naar een mooi jaar waarin we samen verder werken
aan een gas(t)vrij Hagerhof-Oost. En natuurlijk hoop ik dat we elkaar aanstaand jaar
weer vaker persoonlijk kunnen ontmoeten en écht met elkaar de samenwerking kunnen
aangaan.
Tot ziens in Hagerhof-Oost!

In september vorig jaar is de Woning van Morgen samen met jullie feestelijk geopend. Het
enthousiasme voor een bezoek aan de woning is groot. We hopen jullie de komende periode
dan ook te kunnen ontvangen, nu de coronamaatregelen versoepeld worden. Vanaf maart
wordt ook de achtertuin duurzaam ingericht. Samen met wijkbewoners en architect Herman
Vaessen zijn er ideeën ontwikkeld voor het ontwerp van de achtertuin. Het wordt een
inspiratietuin waar je zelf kunt zien hoe je gemakkelijk een tuin onderhoudsvriendelijk én
klimaatadaptief kan inrichten.

In het ontwerp komen veel aspecten terug die
energiezuinig, diervriendelijk en milieubewust
zijn.
Zo worden bijvoorbeeld de wandelpaden bedekt
met speciale CO2 bindende steentjes en
waterdoorlatende tegels. Daarnaast zorgt een
speciaal systeem ervoor dat overtollig water uit
de regenton wordt afgevoerd naar de plantenbak.
Ook voor insecten en vogels wordt het een
aantrekkelijke tuin. Met verschillende bloemen,
planten en (fruit)boompjes kunnen insecten en
dieren zich nestelen in de tuin.
De achtertuin van de Woning van Morgen wordt
vanaf maart aangepakt. Herman Vaessen krijgt
hierbij hulp van de leerlingen van Yuverta.
Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor
meer informatie over de inspiratietuin.

Trek je warme trui aan
Op vrijdag 11 februari 2022 viert Nederland de
zestiende Warmetruiendag: de vrolijkste actiedag voor
gezamenlijke energiebesparing!
Energiebesparing is goed voor het milieu én zorgt voor
een lagere energierekening. Dus, zet die verwarming
lager, trek een warme trui aan.
Meer weten over de actie? Ga dan naar
www.warmetruiendag.nl
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Gas(t)vrije activiteiten in 2022
Ook dit jaar staan er veel leuke duurzame activiteiten op de planning. Een aantal activiteiten van
vorig jaar komen weer terug, zoals een duurzaamheidsmarkt, de overleggen van het
meedenkteam en het Team Goede Buren. Maar er zijn ook nieuwe activiteiten op komst!
Hieronder vind je een kort overzicht van enkele nieuwe activiteiten in 2022:





Het zonnepanelenproject ‘Met gemak zon op je dak’
De Duurzaamheidsrace van leerlingen van college Den Hulster
Kookworkshops voor elektrisch koken
En meer activiteiten die landelijk georganiseerd worden, zoals
o Kringloopdag
o Boomfeestdag
o Houd-het-schoondag

Heb je duurzame ideeën voor activiteiten in de wijk? Geef dit door via morgeninvenlo@venlo.nl. Of
sluit een keer aan bij een overleg van het meedenkteam. Voor meer informatie over de activiteiten
houd je de nieuwsbrief en website in de gaten.

Besparen op je
energierekening
Op 25 januari vond het webinar “Besparen op je
energierekening” plaats in De Woning van Morgen. Het was
een leerzame sessie waarin interessante sprekers hun verhaal
hebben gedaan. Bas van de Westerlo heeft namens het
Duurzaambouwloket verteld hoe bewoners kunnen worden
ondersteund om je huis klaar te maken voor morgen door
middel van een onafhankelijk advies en energievouchers. Hans
Spee heeft als Goed Buur geïnformeerd wat Goede Buren zijn
en hoe zij inwoners helpen. Hans heeft zijn ervaringen over
enkele bezoeken aan bewoners gedeeld en tegen welke
problemen zij aanlopen.

VENLO IS ÓS STEDJE VAN LOL EN PLEZEER.

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