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Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
Op maandagavond 21 maart is een deel van het meedenkteam in de Zuidpilaar 
weer bij elkaar geweest. Onder het genot van een kop koffie en stukje vlaai hebben 
we een aantal onderwerpen besproken. Hier lees je de samenvatting. 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

• Ontwikkelingen warmtenet  

• Update kookclinics 

• Activiteiten in de buurt 
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De gemeente start half 2022 met de “concurrentiegerichte dialoog”. Dit betekent dat de 
gemeente samen met bedrijven gaat onderzoeken hoe het warmtenet moet worden 
aangelegd. Het meedenkteam mag meepraten over welke criteria belangrijk zijn voor de 
buurt. Het kan gaan over hoe het warmtenet in de openbare ruimte zichtbaar is, of niet, 
maar ook welke voorwaarden worden gesteld aan de energiecontracten. Annemarie 
heeft aangegeven dat ze hierover graag meepraat. Samenstroom is ook bereid om mee 
te denken. Roxanne zorgt ervoor dat zij aan tafel worden gezet en dat er regelmatig 
terugkoppeling in het meedenkteam is.  
 
Een paar belangrijke dingen zijn al genoemd: commerciële/publieke organisatie, 
kwaliteit van de klantenservice, toekomstbestendigheid van de techniek, regelingen bij 
ontevredenheid.  

Yet en Leon zijn druk bezig geweest met het voorbereiden van 
kookclinics elektrisch koken. De eerste kookclinic is medio mei.  
 
Yet heeft uitgelegd dat we 4 woensdagmiddagen in mei en juni 
hebben gereserveerd om kookclinics te organiseren. Eerst wordt 
een technische uitleg gegeven over hoe je zelf kunt overstappen 
op elektrisch koken. Daarna gaan de deelnemers samen koken op 
een elektrische kookplaat. De kookclinic duurt ongeveer 3 uur in 
totaal. Binnenkort start de communicatie hierover.   

UPDATE KOOKCLINICS 

MEEDENKEN OVER WARMTENET 
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Op zondag 29 mei organiseert de moskee 
in de Hagerhof-Oost een informatiemiddag 
voor alle leden van de moskee. Er wordt 
informatie gedeeld over het warmtenet, 
maar er wordt ook uitgelegd welke andere 
duurzame maatregelen je kunt nemen, 
bijvoorbeeld isoleren en zonnepanelen 
plaatsen. De informatiemiddag wordt ook 
deels vertaald naar het Turks. Tijdens de 
bijeenkomst van het meedenkteam 
hebben we verder nagedacht hoe we de 
informatiemiddag kunnen organiseren.   
 

ACTIVITEITEN: MOSKEEDAG 

Resultaat van brainstorm:  

• Er zijn drie onderwerpen die we willen presenteren: 1. warmtenet, 2. zonnepanelen en 3. energie 
besparen / isoleren.  

• De bedoeling is een informatiebijeenkomst te organiseren om bewustwording te creëren.  

• Daarna kunnen mensen naar De Woning van Morgen of de duurzaamheidsmarkt voor meer 
diepgaande informatie.  

• We kunnen drie experts inhuren die drie keer dezelfde presentatie geven. De bezoekers kunnen 
dan zelf kiezen over welk thema ze op welk moment informatie willen krijgen.  

• Na de presentaties zijn ook tafels met meer informatie beschikbaar en kunnen mensen vragen 
stellen aan de experts.  

• De presentatiesheets worden sowieso in 2 talen aangeboden.  

• Als iemand in de zaal een vraag stelt in het Turks, is er een tolk aanwezig om de vraag en het 
antwoord te vertalen.  

• Ook de Goede Buren worden toegelicht en zijn aanwezig, indien mogelijk.  
 
 
Hakan en Roxanne pakken de organisatie van deze dag verder op.  
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In het najaar organiseren we weer een duurzaamheidsmarkt. De afgelopen twee jaar was dit 
succesvol. De goede dingen van deze markt organiseren we dus ook dit jaar weer. Nieuwe ideeën 
hebben we besproken.  
 
Resultaat van de brainstorm:  

• De moskee heeft open dag op 9/10/11 september. We zouden dit kunnen combineren met de 
duurzaamheidsmarkt.  

• Er zijn drie locaties mogelijk:  
o Scholeksterstraat (bij De Woning van Morgen)  
o Parkeerplaats bij de moskee 
o Lepelaarstraat (bij de aardgasvrij woningen van Woonwenz)  

• De markt moet aantrekkelijk zijn:  
o Gratis dingen weggeven  
o Activiteiten voor kinderen (bijvoorbeeld een hindernisbaan/luchtkussen)  

• De talentjes van La Oya kunnen helpen.  

• Het Duurzaam Bouwloket en de Goede Buren worden uitgenodigd.  

• Mogelijk kunnen we op deze dag ook de eerste zonnepanelen van het gemeentelijk project 
laten plaatsen.  

• De aardgasvrij woningen van Woonwenz kunnen worden opengesteld.  

• Roxanne regelt een vergunning/melding bij de gemeente.  
 
Yet denkt graag mee over de organisatie. Wie sluit zich aan bij Yet? Je kunt meedenken over de 
inhoud en als je het leuk vindt, mag je ook helpen organiseren. Je bent niets verplicht.  

ACTIVITEITEN: DUURZAAMHEIDSMARKT 
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Hoe gaat het met het zonnepanelenproject van de gemeente?  
 
Er is nu een aanbesteding om de beste partij te kiezen die de zonnepanelen gaat installeren. 
Buurtbewoners kunnen zich nog niet inschrijven, maar ze kunnen zich wel aanmelden om op de 
hoogte te blijven over de status van het project. Aanmelden voor die nieuwsbrief kan door een 
mail te sturen aan morgeninvenlo@venlo.nl. Meer informatie: 
https://www.morgeninvenlo.nl/nieuws/met-gemak-zon-op-je-dak/.  
 
  

BEHANDELDE VRAGEN VAN HET MEEDENKTEAM 

Kunnen we een avond organiseren over het 
financieren van duurzaamheidsmaatregelen?  
 
Ja, dat is eerder ook al genoemd. We gaan 
ermee aan de slag. We maken een overzicht 
van de bestaande subsidies en 
financieringsmogelijkheden. Vervolgens 
kunnen we als meedenkteam bepalen welke 
subsidies of regelingen we verder willen 
toelichten in de buurt. Daarvoor huren we dan 
een expert in. Achteraf krijgt iedereen een 
boekje met alle tips mee naar huis.  
 
Is er al vervanging geregeld voor Peter 
Hopmans?  
 
De gemeente is hard bezig om zo snel mogelijk 
een vervanger te vinden. Het meedenkteam 
geeft het signaal af dat het belangrijk is dat de 
gemeente een inzet toont van 150% op het 
onderwerp energietransitie. Op dit moment 
wordt dat niet zo ervaren door het 
meedenkteam.  
 
We hebben het telkens over het warmtenet, 
maar moeten we ook geen aandacht besteden 
aan het verminderen van het energiegebruik?  
 
Ja, dat moeten we zeker. Isoleren is 
bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Daarom 
wordt dit ook meegenomen bij de moskeedag 
en de duurzaamheidsmarkt.  
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