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Samenvatting bijeenkomst meedenkteam 
De vorige keer is het meedenkteam bijgepraat over de gevolgen van de 
ontwikkelingen in Den Haag. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente besloten 
om de bijeenkomsten van het meedenkteam in de komende periode niet meer te 
faciliteren. Er is een aantal meedenkleden dat graag zelfstandig wel nog bij elkaar 
wil komen.  
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Minister Jetten heeft in een brief geschreven dat in de toekomst alle warmtenetten voor meer 
dan 50% in eigendom van publieke organisaties moeten zijn. Dat was eerder niet het 
uitgangspunt in de aanbesteding die de gemeente aan het voorbereiden was voor de wijk 
Hagerhof-Oost. Daarom moet de gemeente nu gaan beslissen welke rol ze wil nemen. Dit is een 
politiek besluit dat door de gemeenteraad genomen moet worden. Dat zorgt voor vertraging in 
het project Gas(t)vrij Hagerhof-Oost en er is weinig waarover het meedenkteam mee kan 
praten.  
 
Daarom heeft de gemeente besloten om de bijeenkomsten van het meedenkteam de komende 
periode niet meer te faciliteren. Roxanne was er vandaag de laatste keer bij. Anne neemt de 
communicatie over en brengt het meedenkteam op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen 
zijn rondom de politieke besluitvorming en/of het warmtenet.  
 
Het meedenkteam heeft aangegeven zelfstandig wel nog af en toe bij elkaar te komen. Dat kan 
in de Woning van Morgen. Sandy Schell gaat dit organiseren vanuit haar rol als Goede Buur. 
Ook sluit het meedenkteam zich als werkgroep aan bij het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid. 
Roxanne brengt Lucien in contact met Jack Driessen, de secretaris van het netwerk.  

ZELFSTANDIG MEEDENKTEAM 

De gemeente wil testen of het waardevol is om meerdere buurtbewoners bij 
elkaar aan tafel te zetten en samen het gesprek te voeren over de 
energierekening en energiebesparing. Daarom is er contact gelegd met 
EnergyParty Nederland. Dat is een organisatie die een interactieve leuke vorm 
heeft bedacht hoe deze gesprekken gevoerd kunnen worden. Er wordt een test 
buurt-energiegesprek georganiseerd op maandag 30 januari om 19.00 uur in de 
Woning van Morgen. Aanmelden kan via morgeninvenlo@venlo.nl.  

TEST BUURT-ENERGIEGESPREK 

mailto:morgeninvenlo@venlo.nl
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IN GESPREK MET DE POLITIEK 

De gemeenteraad wordt op woensdag 1 februari om 19.00 uur bijgepraat over de 
ontwikkelingen rondom het warmtenet. Er wordt een presentatie gegeven door Roy Hendriks 
van Fakton. Roy is eerder in het meedenkteam geweest om vragen te beantwoorden. De 
bijeenkomst is openbaar. Het meedenkteam mag dus aansluiten om te luisteren. Er is geen 
inspraak mogelijk tijdens deze avond. Voor meer informatie en de officiële uitnodiging aan de 
Raad, zie: https://gemeenteraad.venlo.nl/Evenement/2023/02/01/Themabijeenkomst-
Warmtenet-Hagerhof-Oost.  
 
Verder is het advies aan het meedenkteam om nu niet in te spreken. De discussie over de rol van 
de gemeente is heel feitelijk en doordrongen van allerlei technisch juridische keuzes. De 
discussie gaat daardoor ook niet alleen over Hagerhof-Oost, dat is alleen de aanleiding, maar 
gaat over de hele gemeente Venlo. Het advies van de gemeente is om op een later moment in te 
spreken, wanneer het warmtenet in Hagerhof-Oost meer concreet wordt.  
 
Het is overigens altijd mogelijk om contact te zoeken met raadsleden en om in te spreken via het 
Sprekersplein. Meer informatie daarover kun je vinden op de website van de gemeente.  
 
De datum voor de raadsconsultatie moet nog worden bepaald. Anne informeert het 
meedenkteam, zodra deze datum bekend is.  

Wil je op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen, leren van andere proeftuinen voor 
aardgasvrij wonen en hierover webinars volgen? Neem dan een kijkje op de website van het 
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW): https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx en de 
website van Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (opvolger PAW sinds 1-1-2023): 
https://nplw.nl/nplw/default.aspx.  

KENNISSESSIES PROEFTUIN AARDGASVRIJE WIJKEN 
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