
 

 

 
21e bijeenkomst meedenkteam Gas(t)vrij Hagerhof-Oost  |  21 juni 2022 

 
  

Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
Het belangrijkste onderwerp was de duurzaamheidsmarkt. We hebben een aantal 
ideeën bedacht die Roxanne verder gaat uitwerken in een plan van aanpak. Een 
aantal meedenkleden organiseert graag samen met de gemeente de markt. Fijn! 
Daarnaast hebben we gesproken over de rol van het meedenkteam om te komen 
tot een organisatie dat het warmtenet kan aanleggen.  
 
De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

• Duurzaamheidsmarkt 

• Excursie naar andere buurten die op een warmtenet gaan 

• Rol meedenkteam in proces warmtenet 
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De duurzaamheidsmarkt staat gepland in het najaar op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. We 
hebben samen een globale opzet bedacht. Roxanne werkt dit uit tot een plan van aanpak.  
 

• Garage sale verspreid over de wijk.  

• Tentoonstelling van kunst gemaakt met “afval”, in de Zuidpilaar.  

• Kraampje over warmtenet, bemand door gemeente.  

• Kraampje over regenwater afkoppelen, bemand door iemand die dat al gedaan heeft.  

• Kraampje over moestuinieren/ vergroening. Eventueel in samenwerking met Stadstuinderij.  

• Een gezellige activiteit met beweging bij het complex aan de Houtsnipstraat.  

• Modeshow met kleding van Het Goed. Kleding daarna te koop aanbieden.  

• Oude kleding in laten leveren. Verkopen aan goed doel, opbrengst naar lokale kinderboerderij.  

• Eventueel: een kraampje met spullen die gratis worden weg gegeven.  

• Bierstube voor de gezelligheid.  

DUURZAAMHEIDSMARKT 

Vanuit het meedenkteam is de vraag gekomen om 
een informatieavond te organiseren over de 
mogelijkheden van financiering van 
duurzaamheidsmaatregelen. Deze avond is 
gepland op woensdag 19 oktober om 19.00 uur.  

INFORMATIEAVOND FINANCIERING 
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De rol van het meedenkteam bij het komen tot een organisatie voor het warmtenet is besproken. 
Schematisch ziet het als volgt uit:   

ROL MEEDENKTEAM WARMTENET 

Het meedenkteam heeft meerdere keren aangegeven 
graag op excursie te willen naar andere wijken om te 
leren hoe de transitie daar wordt aangepakt. De 
gemeente Sittard-Geleen wil ons graag ontvangen in hun 
modelwoning in Limbrichterveld. Helaas kan dit alleen 
overdag. Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt de 
excursie plaats op donderdag 6 oktober om 14.00 uur. 
Aanmelden kan via r.oudealink@venlo.nl. Roxanne 
vraagt ook nog bij Hengstdal (Nijmegen) na of we daar 
langs kunnen.  

EXCURSIE AARDGASVRIJE WIJK 

Een korte toelichting:  

• Inventarisatie: we starten met het inventariseren van alle zorgen, vragen en opmerkingen. 
Onlangs hebben we dit met het meedenkteam gedaan. Ook tijdens de informatieavond met 
het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid hebben we zaken opgehaald. Een punt wat bijvoorbeeld al 
meerdere keren naar voren kwam: “Kunnen we de klantenservice in het Nederlands 
benaderen?”  

• Criteria opstellen: aan de hand van alle vragen en opmerkingen gaat het meedenkteam 
samen met de gemeente criteria opstellen waaraan de organisatie van het warmtenet moet 
voldoen. Bijvoorbeeld: “De klantenservice moet de Nederlandse taal machtig zijn.”  

• Concurrentiegerichte dialoog: de gemeente gaat in gesprek met geselecteerde bedrijven 
over de technische en financiële oplossingen voor het warmtenet. Om een gevoel te krijgen 
bij de verschillende organisaties die hierbij worden geraadpleegd mag ook het 
meedenkteam de organisaties aan de tand voelen. We bereiden deze sessie samen goed 
voor.  

• Inschrijving: de organisaties schrijven een plan hoe zij vinden dat het warmtenet kan/moet 
worden aangelegd.  

• Beoordeling: samen beoordelen we welke organisatie het beste past voor het aanleggen van 
het warmtenet. Dit kan ook (een samenwerking met) de gemeente zijn.  

 
Het meedenkteam heeft gevraagd de reeds vastgestelde mijlpalen voorafgaand  
aan dit proces te delen.  
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