VRAAG NU NOG JE GRATIS ENERGIEVOUCHER AAN
Ben je huurder en heb je nog geen gratis energievoucher t.w.v. €70,- aangevraagd? Het kan nog!
Met de voucher kun je bijvoorbeeld ledlampen, een brievenbusborstel, een
energieverbruiksmeter of radiatorfolie kopen. De energievouchers zijn tot 31
december 2022 te krijgen of wanneer het budget op is. Op dit moment zijn de
vouchers alleen nog beschikbaar voor huurders. Afgelopen maanden hebben al
12.333 bewoners gebruikgemaakt van de energievouchers, dus wees er snel bij
want op=op!

GRATIS ENERGIEVOUCHER
T.W.V.

70,-

€
OP=OP

Binnenkort wordt De Woning van Morgen weer opengesteld. Heb jij vragen over het verduurzamen van je woning? Of wil je
bewuster met natuur en spullen omgaan en daarover tips ontvangen? Dan ben je van harte welkom voor een rondleiding. Ook
voor kinderen is dit een leuke belevenis.
De Woning van Morgen is een modelwoning waar je kunt ontdekken wat je
allemaal kan doen om duurzaam te wonen en te leven. Zo kun je inspiratie
opdoen voor simpele energiebesparende maatregelen of voor grote
ingrepen, zoals het isoleren van je woning. Ook kun je tips krijgen over het
opvangen van regenwater. De komende periode wordt De Woning van
Morgen aan de Scholeksterstraat 35 weer twee middagen opengesteld. Op
woensdag 13 juli en donderdag 14 juli ben je van harte welkom tussen
15.00 en 18.00 uur. De koffie en thee worden verzorgd en aanmelden is
niet nodig.

Belangrijke informatie over plaats en tijd
Woensdag
13 juli
Donderdag
14 juli
Inloop tussen 15.00 en 18.00 uur.
Scholeksterstraat 35 in Venlo-Zuid.

HET SUCCES VAN DE KOOKCLINICS
Op woensdag 18 mei, 1 juni en 8 juni vonden de kookclinics “Gasloos koken” plaats in de keuken van de Zuidpilaar.
Buurtbewoners Leon, Lucien en Yet ontvingen hun buurtgenoten voor een informatieve middag over elektrisch koken met een
heerlijke maaltijd als afsluiter. Het was een succes!
Deelnemer Jeanne: “Het was een gezellige middag en de pasta van Yet was
heerlijk. Ik heb ervan genoten. En ja, ik ben er ook wijzer van geworden.
Nu moet ik knopen doorhakken: ga ik voor inductie of toch voor
keramisch?”
Wil jij ook meedoen aan een kookclinic? Laat het weten via
morgeninvenlo@venlo.nl.

HELP HET MEEDENKTEAM
In het onderzoek naar de haalbaarheid van het warmtenet zet de gemeente
binnenkort een belangrijke stap vooruit. Die bespreken we in de volgende
vergadering van het meedenkteam.

Wil jij meedenken of meedoen? Laat het dan
weten via morgeninvenlo@venlo.nl.

GENIET VAN STADSE NATUUR

T.W.V.

NEEM EEN KIJKJE IN DE WONING VAN MORGEN

Kun jij genieten van een groene omgeving? Zit je graag met je handen in de aarde? Of kook je graag met groenten uit eigen
moestuin? Dan zijn de stadstuinen in Venlo iets voor jou.
Je bent van harte welkom voor meer informatie over het verbouwen van groenten in de stad of om te struinen tussen de mooi
aangelegde moestuinen. Neem een kijkje bij de Ecologische Stadstuin (Hendrikxstraat, naast gemeenschapshuis Ut Tref) of bij de
Stadstuinderij (Garnizoenweg 3) tijdens de open dag op zaterdag 16 juli van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.stichtinghetbeleg.nl.
Wie weet tot dan!

Welke ideeën zijn er? Welke kansen zien we? En
hoe zetten we samen stappen naar een groener
huis, groenere tuin, straat, wijk, dorp of stad?
Webinar gemist of hierover doorpraten? Mail dan
naar morgeninvenlo@venlo.nl.
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WORD JIJ EEN GOEDE BUUR?
In elke wijk in Venlo staan één of meerdere Goede Buren klaar om gratis
energieadvies te geven aan wijkgenoten. Ze maken je wegwijs en geven
advies waar je echt mee vooruit komt. Het zijn mensen uit de buurt met
een hart voor een nieuwe, gezonde toekomst. Ze doen dit vrijwillig,
ondersteund door het Duurzaam Bouwloket. Om goed advies te kunnen
geven, heeft iedere Goede Buur een training gehad. En binnenkort start
een nieuwe groep!
Vind jij energiebesparing en duurzaamheid belangrijk en wil jij jouw
wijkgenoten hiermee helpen? Meld je dan aan als Goede Buur via
morgeninvenlo@venlo.nl of kijk op www.morgeninvenlo.nl voor meer
informatie over de training.

VEEL INTERESSE IN TURSKE MOSKEE
Op zondag 29 mei vond een informatiebijeenkomst over
duurzaamheid plaats in de HDV Venlo Tevhit Moskee. Er werd
informatie gedeeld over het project Gas(t)vrij Hagerhof-Oost en
over energiebesparing, verschillende soorten isolatie en
zonnepanelen. Ook de Goede Buren waren aanwezig om vragen
van hun buurtgenoten te beantwoorden. De komende periode
krijgen de Goede Buren het druk, want veel mensen waren
geïnteresseerd in een huisbezoek met gratis energieadvies. Aan
de slag dus!

€ 800,- ENERGIETOESLAG BESCHIKBAAR
Huishoudens met een inkomen op óf net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van € 800,-. De
gemeente zorgt ervoor dat deze extra tegemoetkoming bij jou terecht komt, maar je moet wel een aanvraag indienen. Dit kan
tot 1 juli 2022. Je kunt de toeslag met DigiD aanvragen via www.venlo.nl/energietoeslag.

AGENDA GAS(T)VRIJ HAGERHOF-OOST
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Zaterdag 16 juli
Najaar

15.00 – 18.00 uur
15.00 – 18.00 uur
12.00 – 17.00 uur
Hele dag

Inloop De Woning van Morgen
Inloop De Woning van Morgen
Open dag Stadstuinen
Duurzaamheidsmarkt

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.

VENLO IS ÓS STEDJE VAN LOL EN PLEZEER.

MORGENINVENLO.NL

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

