
 

 

 
19e bijeenkomst meedenkteam Gas(t)vrij Hagerhof-Oost  |  19 april 2022 

 
  

Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
In verband met Pasen vond het meedenkteam voor één keer plaats op 
dinsdagavond, op 19 april. Het was een speciale bijeenkomst, want we kregen een 
presentatie van drie leerlingen van College Den Hulster over hun meesterproef. Hier 
lees je de samenvatting. 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

• Project Samen Sparen (samenwerking met College Den Hulster) 

• Kookclinics 

• Meedenken over warmtenet Hagerhof-Oost  

• Aankomende activiteiten 
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Chiem, Luca en Kristo hebben een presentatie gegeven over hun meesterproef voor het 
vak Onderzoeken & Ontwerpen. Hun idee was om een duurzaamheidsrace te 
organiseren die niet alleen energie bespaart, maar ook zorgt voor verbinding in de buurt 
Hagerhof-Oost. Daarom hebben ze een website gebouwd waarop buurtbewoners een 
post met een energiebesparend idee kunnen plaatsen. Andere buurtbewoners kunnen 
likes geven aan die posts en dat levert punten op. Met die punten kunnen 
buurtbewoners energiebesparende prijzen ophalen in de Woning van Morgen. Denk 
hierbij aan radiatorfolie, ledlampen, etc.  
 
De reacties van het meedenkteam waren positief. Er werden enkele vragen gesteld:  

• De website is nu bedoeld voor Hagerhof-Oost, maar kan eventueel ook 
uitgebreid worden naar heel Venlo.  

• Je kunt alleen een account aanmaken als je een adres in de wijk hebt. Dan kun je 
dus ook posten en liken. Mensen zonder account kunnen alleen kijken en lezen.  

• De website die gepresenteerd is, is een demoversie en nog niet geschikt om te 
testen. Volgend jaar zijn nieuwe leerlingen die al hebben aangegeven de website 
verder te professionaliseren.  

• Als er een testversie komt, moeten we nadenken over vertaling voor 
buurtbewoners die geen Nederlands spreken.  

• Ook gaan we onderzoeken in hoeverre de website kan worden gekoppeld aan de 
website Morgen in Venlo.  

• Er moeten moderatoren zijn die de comments in de gaten houden.  

• Als iedereen over duurzaamheid praat, dan gaat het leven in de wijk, ook onder 
jongeren.  

PROJECT SAMEN SPAREN 
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Vanaf nu neemt Vivian Muris de werkzaamheden van Bart 
Linders over vanuit woningcorporatie Woonwenz. Van harte 
welkom Vivian!  

VERTEGENWOORDIGING WOONWENZ 

De kookclinics gaan bijna beginnen! Daarom gaan we de 
communicatie opstarten. Deze week staat het in de 
nieuwsbrief van Morgen in Venlo, het komt op de social 
media van het Bewonersnetwerk en we gaan flyeren en 
posters ophangen. De flyers en posters zijn verdeeld 
over alle aanwezig teamleden. De stratenindeling heb ik 
in de bijlage van mijn mail toegevoegd. Volgende week 
worden de flyers verspreid.  
 
De kookclinics vinden plaats op 11 mei, 18 mei, 1 juni en 
8 juni. Yet is bij alle kookclinics. Leon verzorgt het 
technische gedeelte van de eerste twee clinics en Lucien 
verzorgt het technische gedeelte van de laatste twee 
clinics.  

COMMUNICATIE KOOKCLINICS 

Annemarie heeft aangegeven graag te willen meedenken over de aanbesteding voor het 
warmtenet. Daarom heeft ze een kennismakingsgesprek gehad met de technisch projectleider van 
het warmtenet. Ze heeft meer informatie gekregen over het aankomende proces. Het belangrijkste 
inzicht dat ze zelf heeft opgedaan: “Mensen klagen altijd dat ze zich niet gehoord voelen en dat ze 
nergens over mogen meedenken, maar nu mag het écht. Op dit moment ben ik helaas de enige 
woningeigenaar die meedenkt. Daarom denk ik dat er meer mensen betrokken moeten zijn uit de 
buurt.  
 
De afspraken vinden 1x per maand plaats. Dat kan ook in de avond zijn. Lucien geeft sowieso al aan 
te willen meedenken. Daarnaast worden de komende periode allerlei activiteiten georganiseerd 
waarbij buurtbewoners worden gewezen op de mogelijkheid om mee te denken en wordt de 
volgende nieuwsbrief hier helemaal aan gewijd.  
 
Volgende vergadering van het meedenkteam nemen we de tijd om vragen/opmerkingen/zorgen 
te verzamelen over het warmtenet, zodat we dit kunnen inbrengen in het gesprek over de 
aanbesteding.  
Daarnaast gaat Roxanne uitzoeken of professionele ondersteuning van de buurtbewoners 
mogelijk is en zo ja, op welke manier.  

TERUGKOPPELING GESPREK WARMTENET 
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De agenda voor de komende periode ziet als volgt uit.  
 

• Woe 11 mei, 18 mei, 1 juni en 8 juni: kookclinics  

• Zondag 29 mei: informatiebijeenkomst Moskee (iedereen is welkom!) 

• Dinsdag 14 juni: informatiebijeenkomst Bewonersnetwerk Venlo-Zuid  

• September: duurzaamheidsmarkt  

• Najaar: bijeenkomst over financiële mogelijkheden  
 

ACTIVITEITEN AANKOMENDE PERIODE 

Waar is de laatste versie van de Transitievisie Warmte te vinden?  
 
De Transitievisie Warmte is hier te vinden: Over Morgen in Venlo - Morgen in Venlo.  
 

BEHANDELDE VRAGEN VAN HET MEEDENKTEAM 

Klopt het dat er vragen zijn gesteld in de 
Tweede Kamer over de isolatiesubsidie, dat 
het aantal maatregelen teruggaat van 2 naar 
1?  
 
Het gerucht is inderdaad dat dit zo is, maar dit 
wordt pas eind van het jaar definitief. Wat wel 
al een feit is: de subsidie per m2 is verhoogd en 
het verplichte aantal m2 is verlaagd.  
 
Kunnen de adviesrapporten van de 
referentiewoningen verder worden 
gedetailleerd om sneller te kunnen werken?  
 
Roxanne vraagt na hoe dit zit en wat er 
mogelijk is.  
 
Moet je een vergunning aanvragen voor een 
warmtepomp?  
 
Check www.omgevingsloket.nl en doe de 
vergunningscheck.  

https://www.morgeninvenlo.nl/over-morgen-in-venlo/
http://www.omgevingsloket.nl/

