
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Warmtenet: praat mee over een belangrijke keuze  
 
De planning is dat Hagerhof-Oost in 2028 de eerste aardgasvrije wijk van Venlo is. Dat lijkt nog ver vooruit, maar dat is al over zes 
jaar. Daarom is de gemeente, samen met een groep buurtbewoners en andere betrokken partijen (bijvoorbeeld Woonwenz), hard 
aan de slag om binnenkort een organisatie te kiezen die het warmtenet gaat aanleggen en onderhouden. Dat betekent dat er ook 
keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld kosten, klantenservice, inpassing in de buurt en veiligheid. Allemaal zaken die jou als 
buurtbewoner aangaan. Daarom willen we jou graag uitnodigen om mee te praten over deze belangrijke keuze. Lees in deze 
nieuwsbrief hoe we een organisatie gaan kiezen en hoe jij jouw stem kan laten horen. Hopelijk tot snel!  

Hagerhof-Oost 
wordt Proeftuin 

Aardgasvrije Wijk 

2020 

Samen bepalen waar de organisatie van 
het warmtenet aan moet voldoen, zoals 

wat het betekent voor jouw eigen 
woning 

12 september 19.00 , Zuidpilaar 

Mogelijke organisaties die een 
warmtenet kunnen aanleggen, 

presenteren zich en samen 
gaan we met hen in gesprek 

Eind 2022 - medio 2023 

Organisaties schrijven plan van 
aanpak over hoe zij denken dat 
het warmtenet het beste kan 

worden aangelegd 

Medio 2023 
Samen kiezen we de 

organisatie die het beste aan 
onze eisen en wensen 

voldoet 

Belangrijk!  
Deze tijdlijn geeft aan hoe de gemeente in samenwerking met buurtbewoners en andere betrokken partijen (bijvoorbeeld Woonwenz) op zoek gaat naar 
het beste aanbod voor een warmtenet in Hagerhof-Oost. De organisatie die het warmtenet gaat aanleggen, kan een commercieel bedrijf zijn, een non-
profit organisatie of een samenwerking tussen deze twee organisatievormen. Gedurende dit proces zal blijken wat het beste past. Ook kan een uitkomst 
zijn dat het financieel of technisch niet haalbaar is om een warmtenet in Hagerhof-Oost aan te leggen. Als dat zo is, gaat de gemeente opnieuw op zoek 
naar een alternatief voor aardgas.  

Eind 2023 

Zomer 2022 
Hier staan we nu 

Voorbereidingen onder-
zoek en aanbesteding, 
activiteiten in de buurt 

2020 - zomer 2022 

  

 

  

Hagerhof-Oost 
aardgasvrij 

2028 

Start aanleg 
warmtenet en 
aansluiten van 

woningen 

2026 
De gekozen 

organisatie maakt 
een uitvoeringsplan 

voor warmtenet 

2024-2025 

Huur jij jouw woning bij Woonwenz?  
 
Dan zijn er mensen die jou vertegenwoordigen. 
Woonwenz is als organisatie intensief betrokken bij het 
project en denkt actief mee over het aanleggen van het 
warmtenet. Daarnaast zitten mensen van de 
huurdersbelangenvereniging van Woonwenz in het 
meedenkteam. Er zitten ook enkele huurders in het 
meedenkteam. Wil jij liever zelf direct meepraten? Dan 
ben je van harte welkom in het meedenkteam of het 
bewonerspanel.  
Aanmelden kan via morgeninvenlo@venlo.nl.  

Woon jij in een koopwoning?  
 
Ook voor jou zijn er mensen die jou vertegenwoordigen. 
De gemeente heeft een aantal specialisten ingehuurd 
die alles weten over technische, financiële en juridische 
onderwerpen. Ook zijn meerdere woningeigenaren bij 
het meedenkteam aangesloten. Wil jij ook jouw stem 
laten horen? Dan zien we je graag bij het meedenkteam 
of het bewonerspanel.  
Meld je aan via morgeninvenlo@venlo.nl. 

Hoe kun jij je stem laten horen?  
 
Er zijn drie mogelijkheden om mee te praten.  
 
Meedenkteam: het meedenkteam zit direct met de gemeente, 
Woonwenz, bedrijven en adviseurs aan tafel. Je kiest samen met 
professionele partijen de organisatie die het warmtenet kan 
aanleggen. Als je in het meedenkteam zit, kom je 1x per maand 
samen in de Zuidpilaar.  
 
Bewonerspanel: het bewonerspanel reageert af en toe per mail 
op het werk van het meedenkteam. Dit kost minder tijd, omdat 
je slechts af en toe wordt gevraagd om een reactie. Dat kun je 
doen op het moment dat het jou uitkomt.  
 
Buurtbewoners: alle mensen die niet actief bij het meedenkteam 
of bewonerspanel betrokken zijn. Je wordt geïnformeerd via 
nieuwsbrieven, de website, activiteiten, informatieavonden, etc.  

Meld je aan via morgeninvenlo@venlo.nl! 

Hoe kun jij je stem laten horen?  
 
Er zijn drie mogelijkheden om mee te praten.   
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PRAAT MEE! 

                                           

Hoeveel geluid maakt de installatie? 

Wat als de leverancier het niet goed doet? 

Wat zien we ervan in de buurt? 

Hebben wij als buurt inspraak? 

MORGENINVENLO.NL

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. MORGENINVENLO.NL

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. 

 

Op zaterdag 8 oktober organiseert het meedenkteam van 12.00 tot 16.00 uur het Rondje Hagerhof-Oost. De hele middag is er 
van alles te doen op het grasveld in de Scholeksterstraat. Van een garage sale tot beweegactiviteit en van een tentoonstelling tot 
een muzikale demo. Zorg dat je erbij bent!  

8 OKTOBER: RONDJE HAGERHOF-OOST 

 

Eén van de activiteiten op zaterdag 8 oktober is een garage sale. 
Zoek de spullen in je opberghok uit, ruim je zolder leeg en verkoop 
alles wat je niet meer nodig hebt vanaf je eigen voortuin of oprit. Je 
hoeft dus niet te sjouwen met spullen. Wil jij meedoen met de 
garage sale? Meld je dan aan via morgeninvenlo@venlo.nl. We 
nemen je dan op in de wandelroute.  

VERDIEN GELD MET OUDE SPULLEN 

 
 
 
 
 
 

Garage sale 
Tentoonstelling van afvalkunst 

Duurzaamheidsmarkt 

Modeshow 

Beweegactiviteit voor ouderen 
Hapjes en drankjes 

WAT IS ER VERDER TE DOEN IN GAS(T)VRIJ HAGERHOF-OOST? 
Activiteiten die meer informatie geven over het aardgasvrij maken van jouw wijk 
 
 
Ma 12 september  19.00 – 20.30 uur  Meedenkteam: voorwaarden warmtenet Zuidpilaar  
Za 8 oktober  12.00 – 16.00 uur  Rondje Hagerhof-Oost   Grasveld Scholeksterstraat 
Woe 19 oktober  19.00 – 20.30 uur  Informatieavond financiering   Zuidpilaar  
Datum volgt  19.00 – 20.30 uur  Informatieavond in Marokkaanse moskee Tegelseweg 65 

Wat kun je allemaal verwachten? 


