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SPECIALE EDITIE
Het klimaat van de Hei,

dat maken wij!

VENLO BINDT ZICH OP TEGELSE HEI
AAN HET KLIMAAT VAN MORGEN!

Iedereen wil de berg op. Want als het in je leven berg op gaat 
dan gaat het goed met je. Dat goed gaan heeft vooral te 
maken met je goed voelen en gezond zijn. Je voelt je goed als 
je in een prettige omgeving bent. 
En die prettige omgeving is voor ons Op de Heide. Een wijk in 
het groen van de unieke steilrand. Een prachtig natuurgebied 
waar genieten met hoofdletters wordt geschreven. Hoe mooi 
zou het zijn als we die groene kwaliteit nog veel meer onze 
wijk zouden kunnen binnen halen. 
Minder stenen en meer groen. Dat maakt vervolgens niet 
alleen je gevoel beter maar ook nog eens je gezondheid. Want 
we willen allemaal gezonde lucht binnenkrijgen en daar zorgt 
groen ook nog eens voor. Met het Klimaatakkoord voor de 

wijk maken de bewoners een belangrijke stap in goed voelen 
en gezond zijn. Niet omdat het van Parijs of Den Haag moet 
maar omdat de bewoners van Op de Heide concrete kansen 
zien. Kansen ook om geld te besparen en kansen om samen 
hun omgeving mooier te maken. 

Kortom het Klimaatakkoord heet in wijk Op de Heide het 
akkoord van morgen. Morgen heeft ook betrekking op een 
gezonde toekomst van onze kinderen. Morgen gaat ook over 
wat er allemaal te gebeuren staat en mogelijk is. 
Maar morgen is niet vandaag en vandaag kunnen we ook 
allemaal een begin ermee maken. Dus zet jij ook je groene 
knop om? 

Kom daarom op zaterdag 25 september 2021 naar het Glazenapplein

 van 11.00 - 16.00 uur om te luisteren, kijken en te proeven

aan het klimaat van morgen. 

Om 11.00 uur opent wethouder (duurzaamheid) Marij Pollux, de markt. 

Om 14 uur wordt het akkoord in aanwezigheid van wijkwethouder

Frans Schatorjé ondertekend.



KRAAM 1:
DUURZAAM BOUWLOKET 

MET GOEDE BUREN

De groenste wijk van Venlo. Met de ligging in het mooiste natuurgebied 
zouden we dat moeten zijn. Dat we dat nu niet zijn, wil niet zeggen 
dat we het niet kunnen worden. Dat begint bij de bodem. Groeizame 
grond waarop gratis viooltjes die we uitreiken prachtig kunnen bloeien. 
Voor de voedzame grond hebben de bewoners van wijk op de Heide zelf 
gezorgd. Door inzameling van GFT wordt deze verwerkt tot potgrond/ 
compost. Deze kun je bestellen bij Sempre Avanti. Door het bestellen 
van de potgrond en verbeteren van de groeiomstandigheden in de tuin 
help je een vereniging en vergroen je actief je omgeving. Dat is goed 
voor ons allemaal. Natuurlijk kun je nog meer helpen door het GFT en 
restafval beter te scheiden. Minder vervuiling in de GFT is minder verlies 

KRAAM 2: HARMONIE SEMPRE AVANTI

Gas wordt duurder en jouw rekening van energie kan fors omlaag. Als 
de kosten van energie om de woning te verwarmen toenemen wordt 
energiebesparing steeds interessanter. Over hoe je kunt besparen zijn 
algemene tips  te geven. Veel hangt ook af van de specifi eke kenmer-
ken van de woning. Iedere woning is anders door de verbouwingen en 
het gebruik. De gemeente Venlo heeft een duurzaamheidsloket met 
deskundige adviseurs voor haar inwoners. Ook zijn inwoners uit de 
gemeente opgeleid om mede inwoners te adviseren. We noemen ze 

goede buren. Een gratis advies en hulp om uiteindelijk geld over te 
houden. Op 25 september is het duurzaamheidsloket op locatie en de 
duurzaamheidsadviseurs voor wijk op de Heide aanwezig. De kans om 
kennis te maken, je te laten informeren en een afspraak te maken.  

Niets doen kost geld en met deskundig advies het goede doen levert 
geld op. Zelfs zonder dat je hiervoor spaargeld hebt of aanspreekt door 
subsidies en gratis vouchers.

van waardevolle grondstof. Hoe je dat doet kan Sempre Avanti vertel-
len. Met het uitreiken van gratis viooltjes en potgrond wordt dit advies 
nog leuker. Meldt je bij de kraam van Sempre Avanti. Gratis viooltjes en 
potgrond zolang de voorraad strekt. Verder wil Sempre Avanti als groe-
ne harmonie vooral de kinderen/jeugd van de Hei kennis laten maken 
met muziek en met hun vereniging. Er zal een klein orkestje, dat vooral 
zal bestaan uit jeugdige leden van de harmonie spelen waarbij de jeugd 
en anderen de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Daarnaast is er 
alle gelegenheid om aan muzikanten en de dirigent vragen te stellen 
over bijv. de instrumenten, de vereniging, muziek die gemaakt wordt 
etc. Het zal dus vooral een interactieve activiteit zijn.



KRAAM 3: BUURTBUDGET
De gemeente heeft aan de wijk voor 2021 en 2022 ieder jaar €. 70.000,00 ter beschikking gesteld. Wijkbewoners mogen daar projecten voor 
indienen. Graag horen wij jullie ideeën! 

KRAAM 4:
ZONNEPANELEN PROJECT
VAN DE GEMEENTE VENLO

KRAAM 5:
AFKOPPELEN REGENWATER IN SAMEN-
WERKING MET DE GEMEENTE VENLO

De regen die op de dakpannen valt komt in no time in het riool te-
recht. Bij hevige regenval heeft het riool het best zwaar het allemaal 
weg te voeren. Soms leidt dat zelfs tot overstromingen. Tegelijk wordt 
het soms ook lange tijd droog en het grondwaterpeil veel te laag. Als 
we nu eens de regenbuizen afkoppelen van het riool dan is dat pure 
winst. Geen overbelasting van het riool en het water dringt ter plekke 

De gemeente werkt aan een plan om een zonnepanelen project te 
starten. Het project moet nog door de gemeenteraad worden goedge-
keurd en vastgesteld. Een project als je geen geld hebt om zonnepane-
len te kunnen betalen en toch de fi nanciële voordelen wilt realiseren. 
Graag gaat de gemeente met jou het gesprek aan hoe we van dit pro-
ject in Op de Heide een succes kunnen maken. Wellicht iets voor jou, 

de grond in. Goed voor tijden van droogte waardoor het grondwater-
peil dan minder laag is. En dan te weten dat het best eenvoudig zelf te 
doen is en je er ook nog een mooie subsidie voor kan krijgen. Je kunt 
met de subsidie ook nog geld over houden als je het slim zelf doet. 
Alleen maar winnaars dus. Bij deze kraam krijg je geen natte voeten 
maar wel een slim advies!

heb je ideeën of interesse dan mag je daaraan niet voorbij lopen. Voor 
de kinderen trouwens is een energiespeelplein opgesteld. 

Zij hebben geen uitleg nodig dat wind en zon echt iets opleveren en 
ook nog gratis is. Dus neem ze vooral mee en laat ze het zelf ervaren 
wat moeder natuur aan energie kan opleveren.



KRAAM 6:
VAN HOOGSTRATEN FIETSENZAAK TEGELEN

We zijn op zoek naar jou! Wil je de komende tijd geïnformeerd 
worden over interessante projecten om in je woning te verduurzamen 
of te besparen op energieverbruik dan willen we graag jouw adres en 
contactgegevens. 
Ook zouden we het fi jn vinden als er ook buurtbewoners zijn die in 
hun straat anderen ook enthousiast maken om samen voordelen te 
behalen uit nieuwe energie, nieuwe natuur of nieuw gebruik. Deze 
info willen we graag hebben. 

Onder de inzenders verloten we een elektrische fi ets. 
Dus vergeet niet het formulier volledig in te vullen en maak kans op 
die fantastische fi ets. 

Net als je het nodig hebt dan gaat het kapot. Een volle mand met was 
en het strijkijzer doet het ineens niet meer. Of de stofzuiger die de 
dienst weigert. Voor zoiets kun je terecht bij het circulair ambachts-
centrum en kringloopcentrum. Voor een goedkoop ander strijkijzer of 
voor reparatie. Het kringloopcentrum is altijd op zoek naar gebruikte 
spullen die je kunt brengen. Ze zoeken natuurlijk ook altijd geïnteres-
seerde kopers voor spullen die zeer de moeite waard zijn. Er zijn ook 
plannen om spullen die niet meer te repareren zijn vakkundig uit el-
kaar te halen. Materialen die nog bruikbaar zijn worden verzameld en 
opnieuw aangeboden aan producenten / fabrieken. Daarmee maken 
we de afvalberg kleiner naast vele andere voordelen. 

De weg naar Ulingsheide loopt vandaag via deze kraam. Laat je in-
formeren en/of nog beter neem eens een kijkje in een paradijselijke 
omgeving die ook dat stukje van Op de Heide is.

KRAAM 8: EMMAUS FENIKS,
CIRCULAIR AMBACHTSCENTRUM

KRAAM 7: EEN ELEKTRISCHE DEELAUTO
Wie wil dat niet, tanken thuis aan het stopcontact, geruisloos zoeven 
over de weg en ook nog eens besparen op onderhoud. Tegenwoordig is 
actieradius echt geen probleem meer. De elektrische auto is inmiddels 
op totaal kostenniveau goedkoper dan een benzine of diesel broeder. 
Maar natuurlijk is hij nog voor veel mensen te duur. Maar als je hem 
niet hoeft aan te schaffen en wel mag gebruiken dan klinkt dat best 
aantrekkelijk. Alleen betalen per gebruik en dat bijvoorbeeld samen 
met buren of vrienden. 
Auto delen kan in Venlo en kunnen we bij wijze van spreken overmor-
gen mogelijk maken . 

Bij deze kraam krijg je daar meer info over, kun je zo’n auto bekijken 
en bij serieuze interesse ook even mee rijden. We zoeken serieuze be-
langstellenden voor een deelauto op de Heide. Goedkoper en leuker 
kunnen we het niet maken in op de Heide.



KRAAM 11: DE GROENE BRIGADE
De groene brigade zijn de helden van de wijk. Zij ruimen zwerfvuil op en zorgen dat het groen dat zij onder handen nemen er perfect bij ligt. 
Zij vertellen graag wat ze zoal doen en tegenkomen en waar ze soms ook jullie hulp bij kunnen gebruiken!
Voor de actieve wijkbewoners stelt de gemeente een gratis grijpstok ter beschikking en de baasjes van onze honden in de wijk krijgen gratis 
hondenpoep zakjes.

KRAAM 9: ANTARES, VERDUURZAMING 
VAN UW HUURWONING

Bij Antares kun je terecht voor een prima woning. Vooral in de wijk Op 
de Heide. Antares werkt iedere dag hard om het haar huurders nog 
beter naar de zin te maken. 
Ze isoleren hun woningen en brengen er zonnepanelen op aan. Actief 
werken ze aan een blijvend groene voortuin waar geen auto’s staan 

maar bloemen bloeien en vlinders vrolijk rond dwarrelen. Nieuwsgie-
rig naar hun plannen om woningen nog aantrekkelijker te maken, zij 
vertellen er graag meer over! 
Zij staan met diverse mensen, ook hun duurzaamheidsadviseur, van-
daag voor u klaar.

KRAAM 10: STICHTING KAN DOEN
Hoe vaak heb je een boormachine nodig? Soms een paar keer achter 
elkaar maar de meeste tijd ligt hij op de plank. Bijna bij ieder huis en 
dat is nergens voor nodig. Hij kan beter op de plank liggen bij Kan-
Doen. Als je hem nodig hebt ga je hem daar halen. Scheelt heel veel 
geld en als het net een betere machine is heb je er nog veel meer ple-
zier aan. KanDoen is bezig om een uitleencentrum van spullen op te 
zetten. Daar kun jij ook aan deelnemen door daar lid van te worden. 
Als je je actief inzet voor de wijk of deelneemt aan activiteiten is dat 
ook nog eens gratis. 
Dus een hark of schoffel of aanhangwagen even lenen? Iedereen kan 
(dat) doen bij KanDoen.



De Toermalijn ligt in het centrum van de wijk en heeft een bijzonder plekje in ons hart. Want dat is de plek waar de kids van Op de Heide op-
groeien, leren en samen plezier maken. Bij de Toermalijn gaat veel op de schop. Een prachtig plan waar de wijk een enorme impuls door krijgt. 
Daar zijn we samen heel trots op! Zij vertellen u graag  meer over de verbouwing van de school en de herinrichting van het terrein.

KRAAM 12:
INTEGRAAL KIND CENTRUM (IKC)

DE TOERMALIJN 



Recent is alle dagverse zuivel in een literpak van het PLUS huismerk, 
standaard biologisch. PLUS is de eerste supermarkt die deze duurzame 
stap zet. De klant blijft dezelfde prijs betalen en de boeren krijgen de 
meerprijs die bij biologisch past. PLUS legt het verschil zelf bij. Zo’n 
duizend biologische koeien zorgen jaarlijks voor ruim 7,8 miljoen liter 
duurzame melk voor PLUS en een plus voor het klimaat.

Biologisch is daarbij de nieuwe standaard. Op de markt kunt u biologi-
sche zuivel met vers fruit proeven.

Samenstroom, het zegt het al, niet van de energieleverancier maar 
samen opgewekt. Samenstroom is een initiatief van en voor inwo-
ners van de hele gemeente Venlo. Door als inwoners samen te wer-
ken bij de energieopwekking of juist besparen van energie of slimmer 
en goedkoper het huis te verwarmen worden we allemaal beter van. 
Hoe dat in zijn werk gaat vertellen de leden van de energiecoöperatie. 
Zij hebben ideeën hoe we samen in Op de Heide meer voordeel kun-

nen behalen rondom thema energieopwekking, besparing en slimme 
manieren van de woning verwarmen en besparen op gasverbruik. 
Geen algemeen verhaal maar precies afgestemd op jouw woning. 
Dit eerste kennismakingsgesprek is gratis evenals het vervolggesprek 
waarin alle voordelen die je kunt behalen op een rijtje worden gezet. 
Dus vergeet Samenstroom niet want samen kom je verder. Zeker in 
op de Heide.

KRAAM 15:
ENERGIECOÖPERATIE SAMENSTROOM

KRAAM 13: DAKDEKKERSBEDRIJF D&B

Dak Glazenap

Hier krijgt u informatie over zonnepanelen en bijbehorende zaken van een duurzame ondernemer uit onze wijk!

KRAAM 14: PLUS VERBEETEN TEGELEN



COLOFON
Deze

nieuwsbrief is
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Huis van de Wijk
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ALGEMENE HULPDIENST 
TEGELEN STEYL BELFELD 

Meldpunt 06 49 34 14 79
op werkdagen van 9 - 12 uur

“HOE BEREIK IK DE
WIJKAGENT?”

Bel 0900-8844 of
Ga naar www.politie.nl,

vul je postcode en het
contactformulier in.

COÖRDINATOR
WIJKZAKEN 

Wiel Achten,
tel. 06 - 12354377

WIJKBUS RESERVEREN
06 - 1524 6217

ONTMOETINGS-
CENTRUM

DE GLAZENAP
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen

www.glazenap.nl
info@glazenap.nl

“Zonnepannen’’“Zonnepannen’’
Je kunt vandaag de dag geen krant, geen tijdschrift en geen actualiteitenrubriek meer lezen of zien 
om niet geconfronteerd te worden met alle problemen rond het klimaat. Het is om bang van te 
worden. Smeltende poolkappen, plensbuien die halve dorpen wegvagen en stormen die bomen 
ontwortelen als luciferhoutjes. Dat geldt natuurlijk ook voor mij, beste lezers. Soms zie je door de 
bomen het bos niet meer en denk ik soms, het zal mijn tijd wel duren. Niets menselijks is ook mij 
vreemd. Toch moeten we alert zijn en blijven want als we niets doen om het klimaat weer onder 
de duim te krijgen, voorspellen deskundigen nog grotere rampen. Tal van bevolkingsgroepen raken 
straks op drift omdat het land waar ze wonen en werken niet meer leefbaar is. We leren iedere dag 
om zuinig te zijn met dat wat Moeder Aarde ons te bieden heeft en dat is veel, heel veel, maar is 
zeker niet onuitputtelijk. De fossielen brandstoffen, zoals kolen, gas en olie, zijn miljoenen jaren 
geleden ontstaan uit de resten van versteende planten en dieren die in de bodem onder zeer hoge 
druk zijn omgezet in gas, kolen en olie en zijn ook zeer geschikt om te verbranden en energie op te 
wekken. Het zijn geen duurzame energiebronnen en dus moeten we met z’n allen omschakelen. Dat 
heet met een duur woord energietransitie. Kortgezegd de omschakeling van fossiele brandstoffen 
naar duurzame energie zoals zon, wind, en aardwarmte. In het klimaatwijkakkoord dat op zaterdag 
25 september op het Glazenapplein wordt ondertekend staat het klimaat van morgen centraal. 
Op het plein staan 15 kramen. 

Tal van professionals, te veel om ze allemaal te noemen, laten u die dag vanaf 11.00 uur kennisma-
ken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Van zonnepanelen tot warm-
tepompen en van energie-labels tot de isolatie van woningen en van het opvangen en hergebruiken 
van regenwater in uw eigen achtertuin. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een oplossing om 
verstandiger dan nu met het milieu om te gaan. Wat te denken van zonnepannen! 
Als men in Tegelen al ergens bedreven is, is het wel in pannen en het produceren daarvan. Dat er 
zonne-energie in kan worden opgeslagen zal de echte Tegelenaren niet verrassen. Waarvoor krijgt u 
subsidie en wat zijn dan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. 
De gemeente is prominent aanwezig op de klimaatmarkt. U krijgt verder ook alle informatie over 
de elektrische deelauto en de kosten. De Groene Brigade geeft info over alles wat de burgers in de 
wijk kunnen doen om het schoon en leefbaar te houden. Ook is er een informatiestand van de Toer-
malijn waar u alles aan de weet komt over de op stapel staande verbouwing en de inrichting van de 
omgeving. Ook bij dit project speelt duurzaamheid een zeer grote rol. 
Verder krijgt u deskundig advies en uitleg van de Energiecoöperatie Samenstroom over de kosteloos 
uitgebrachte woningscan aan de eigenaren. Antares geeft tips om de huurwoning te verduurza-
men. Ook het buurtbudget komt aan de orde! Bij de stand van dakdekker Twan Derkx komt u alles 
aan de weet over zonnepanelen en bijbehorende zaken.

Ik ga die zaterdag natuurlijk even buurten op het Glazenapplein…..U toch zeker ook!

Henk van Nieuwenborg


