
maandag 22 november 2021 van 19.30 - 21.30 uur

SPECIALE EDITIE
Het klimaat van de Hei,

dat maken wij!

Beste bewoner,

Wil je besparen op jouw energiekosten én bijdragen aan een schone
en duurzame toekomst. De gemeente Venlo heeft woningeigenaren 
onlangs geïnformeerd over een isolatieactie van woningen.

De gemeente heeft via het Duurzaam Bouwloket een inkoopactie 
gehouden en drie leveranciers geselecteerd op basis van kwaliteit 
en prijs. Door samen in te kopen kan er goedkoper worden 
geïsoleerd. Een aantrekkelijk aanbod dus waarin inwoners veel 
voorbereidend werk uit handen wordt genomen.  Natuurlijk hebben 
woningeigenaren vragen over de isolatie van hun specifi eke woning 
en daarvoor is een Webinar georganiseerd die via de computer te 
volgen is op maandag 8 november en dinsdag 16 november (19.30-
20.30 uur).

In wijk op de Heide en in het dorp Hout Blerick is een klimaat-
wijkakkoord afgesloten. Hierbij hebben inwoners en verenigingen 
het initiatief genomen om stappen te zetten in het belang van 
de inwoners en het klimaat. De 
isolatieactie die opgezet is door de 
gemeente is een prima initiatief die 
door ons van harte wordt aanbevolen. 
Omdat in Op de Heide en Hout Blerick 
dit positief is ontvangen is aan de 
gemeente gevraagd of in plaats 
van een digitale vergadering een 
voorlichtingsbijeenkomst hierover 
georganiseerd kan worden voor beide 
stadsdelen.

Speciaal voor inwoners van Op de Heide 
en Hout Blerick vindt op maandag 22 
november om 19.30 in de Glazenap, 
(Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen) een 
voorlichtingsbijeenkomst plaats over 
de collectieve inkoopactie isolatie 
waarvoor we jullie graag willen 
uitnodigen.

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur en 
bestaat uit het volgende programma.

1. Opening en mededelingen
2. Presentatie isolatieactie door  
 Duurzaam Bouwloket
 Belang van isoleren
 Kosten
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Overleden op 29 september 2021

Vele jaren vrijwilligster 
bij Huis van de Wijk De Glazenap
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Nooit meer samen werken
in het Huis van de Wijk
Nooit meer samen koffi e drinken
Nooit meer samen lachen 
Nooit meer jou om ons heen
An, bedankt voor alles 
wat je voor onze wijk 
hebt gedaan!
We zullen je missen.

 Terugverdientijd
 Materialen en mogelijkheden
 Advies op maat
 Subsidies
 Welke leveranciers
 Hoe deel te nemen?
3. Presentatie gemeente Venlo
 De toekomst van verwarmen van woningen
 Wat kan de gemeente betekenen
 De fi nanciële kant van het verhaal (fi nancieren of eigen spaargeld)
 Naast isoleren ook een zonnepanelenproject van de gemeente
 Energievouchers 
4. Voorstellen van duurzaamheidsambassadeurs (Goede buren)
 Waar kunnen mede inwoners mee helpen om de juiste afwegingen te maken
5. Presentatie van het isolatiebedrijf
 Toelichting op de uitvoering 

De presentaties nemen in totaal 1 uur in beslag. Vervolgens is de mogelijkheid om kort vragen 
te stellen bij het Duurzaam Bouwloket, de gemeente Venlo, het Team Goede Buren en het 
isolatiebedrijf.

Kortom een extra mooie gelegenheid om de juiste afweging te maken om de stijgende 
energieprijzen toch meer in de hand te houden. 

Wil je alvast geheel vrijblijvend en gratis aanmelden om een offerte te ontvangen? 
Inschrijven kan tot 14 januari 2022 via www.duurzaambouwloket.nl/venlo-isoleert. Een vakman 
van een geselecteerd isolatiebedrijf neemt vervolgens contact op voor een woninginspectie. 
Aan de hand daarvan maakt het isolatiebedrijf een vrijblijvende offerte op maat.

We zien jullie graag op maandag 22 november 2021 in Huis van de Wijk De Glazenap.
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