
Hoe helpt het meedenkteam 
bij het warmtenet? 
Het meedenkteam heeft de afgelopen maanden nagedacht over wat ze 
belangrijk vinden voor het bedrijf dat het warmtenet gaat aanleggen. 
Ze hebben 4 woorden geselecteerd waaraan het bedrijf moet voldoen. 

En die woorden zijn: betrouwbaarheid, duurzaamheid, communicatie en transparantie. 
Deze woorden zijn voorgelegd aan buurtbewoners die niet in het meedenkteam zitten. 
Zij gaven ook aan dat ze deze woorden belangrijk vinden. Wil je meer weten over het 
werk van het meedenkteam? Kijk dan op www.morgeninvenlo.nl. 

Een duurzame kerstboom?
Sta je op het punt om een kerstboom te kopen? 
Denk dan eens aan deze tips om je kerstboom 
duurzamer te maken. 

  Huur een kerstboom en laat hem na de decembermaand weer 
terug in de grond planten. Dat kan bijvoorbeeld via dit Venloos 
initiatief: www.adopteerjekerstboom.nl (momenteel kom je op 
een wachtlijst). 

 Koop een tweedehands kunstboom. 
  Maak je eigen kerstboom. Bijvoorbeeld van hout of teken een 

kerstboom met krijtstift op het raam. 
 Koop een kerstboom met kluit en plant de boom na de 

 kerst in je tuin. 
 Nog geen ledverlichting? Vervang je kerstverlichting door led. 

FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND 2023!



Wil jij je energierekening verlagen? En ben je op zoek naar 
makkelijke tips waar je vandaag mee kan beginnen? 

Met deze tips kun je snel energie besparen zonder dat het je geld kost: 
  Gemiddeld douchen Nederlanders 7,5 minuten. Als je dit verandert naar 5 minuten, 

 bespaar je bij de huidige gasprijzen gemiddeld 140 euro per jaar. 
  Zet je thermostaat op 19 graden. Krijg je het koud als je op de bank zit? Leg een 

 dekentje over je heen of gebruik een klein elektrisch dekentje om op te zitten. 
  Was niet heter dan op 40 graden: bijna alle was wordt bij deze temperaturen schoon. 

  En wacht met wassen tot je een trommel vol hebt: de machine hoeft dan minder vaak te draaien. 
  Doe deuren in huis zo veel mogelijk dicht. Daardoor voorkom je dat veel warmte naar 

 plekken gaat waar je niet bent, zoals de gang, het trapgat en de bovenverdieping. 
 Maar vergeet daarbij niet om regelmatig te ventileren. Zo voorkom je schimmel. 

Wil je meer informatie of een persoonlijk advies voor jouw woning? We helpen je graag. 
Ga naar www.venlo.nl/energie. 

Op zaterdag 8 oktober vond het Rondje 
Hagerhof-Oost plaats. Er was van alles te doen 
op het grasveld in de Scholeksterstraat, voor de 
Woning van Morgen. 

Er was een modeshow met tweedehands kleding en er 
werden lekkere hapjes uitgedeeld door de dames van La Oya 
dagbesteding. Daarnaast was er een garage sale verspreid over 
de wijk en een tentoonstelling van kunst gemaakt van afval. De 
Stichting Venlo Schoon was aanwezig met allerlei vondsten van 
zwerfafval en jongeren uit de wijk toonden hun kunstwerken 
gemaakt van afval. Ook de kinderen werden niet vergeten: zij 
hebben zich vermaakt met de oudhollandse spellen! 

Makkelijk energie besparen? 
Dat doe je zo! 

Rondje Hagerhof-oost 

HOGE 
ENERGIEREKENING?

WWW.VENLO.NL/ENERGIE

Inkoopactie woningisolatie
Door de stijgende energieprijzen is het verduurzamen van je woning 
interessanter dan ooit! De gemeente wil je hier graag bij helpen. Daarom is er nu 
een inkoopactie voor woningisolatie. 

Samen met regionale isolatiebedrijven hebben we een inkoopactie samengesteld voor de 
maatregelen: isolerend glas, dak-, spouwmuur-, vloer- en bodemisolatie. Deze inkoopactie 
heeft een aantal voordelen. Zo heeft de gemeente voor je uitgezocht welke bedrijven een 
goede prijs-kwaliteitverhouding leveren. Je krijgt bovendien onafhankelijk advies van het 
Duurzaam Bouwloket (energieloket van de gemeente). En tot slot zijn alle deelnemende 
bedrijven gecertificeerd. Zo ben je er zeker van dat de maatregelen goed worden uitgevoerd. 

Wil je meer weten over deze actie? 
Kijk op www.inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-venlo. 

Hulp nodig bij 
geldzorgen? 
Heb je zorgen over je financiën? Weet je niet 
meer hoe je je rekeningen moet betalen? Er zijn 
verschillende regelingen en organisaties die je 
kunnen helpen. 

Ga naar www.venlo.nl/geld voor meer informatie. 


