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Hoeveel woningen omvat de C8?
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Staat de 
bewoner 
centraal?

Hoe gaan ze ons 
huis verduurzamen 

en betrekken?



Ondersteunen: Energiecoach en energievoucher 

• Gratis energiecoaches via gemeenten 
of woningcorporaties

• Adviezen over kleine energie 
besparende maatregelen en de 
uitvoering daarvan

• Bewoners in Venlo gratis 
energieadvies door team Goede 
Buren en kookclinics “Gasloos koken”

• Gemeente Venlo helpt huurders met 
energie besparen met een voucher 
voor kleine maatregelen



Informeren: De woning van morgen (Venlo)

• Modelwoning voor 
verduurzamen binnen en buiten 

• Voorbereiden op gasloos en op 
klimaatverandering 

• Hergebruik en delen van spullen 

• Voor iedereen toegankelijk

• Ter beschikking gesteld door 
Woonwenz 

Energie besparen doe je zo!
Kom eens kijken in deze modelwoning

en ervaar duurzaam wonen



Mee doen: Proeftuin Hagerhof-oost (Venlo)

• Aantal woningen 886, waarvan huur 554 (510 corporatie, 44 particulier)

• Partners proeftuin: o.a. bewonersnetwerk Venlo-Zuid, corporaties Woonwenz, 
Antares en Wonen Limburg

• Meedenkteam organiseert activiteiten voor zoveel mogelijke buurtbewoners

• Thema’s: nieuwe energie, nieuwe natuur, nieuw gebruik



Oproepen tot initiatief: De groene straat Belfeld

• Initiatief van gemeente Venlo

• Een straat meer klimaatbestendiger 
maken door meer groen in de straat 
en anders afvoeren van regenwater

• Samen met straatbewoners de 
straat vergroenen: bewoners maken 
zelf een mooi plan

• Winnaar eerste groene straat: 
Montfortstraat in Belfeld door meer 
groen, energiebesparing en sociale 
cohesie.



Betrekken en tegemoetkomen: 
Een warmtepomp voor meerdere woningen



Betrekken en tegemoetkomen: 
Een warmtepomp voor meerdere woningen

Succesfactoren “de mens centraal”:

• Sociaal projectleider als vaste 
contactpersoon met korte lijnen

• Persoonlijke informatiegesprek, 
mensen vertrouwd maken met 
geplande ingrepen

• Inductiekookplaat met gratis 
pannenset en kookworkshop

• 100% akkoordverklaring i.p.v. 
wettelijk 70% instemmingsrecht
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Stof tot nadenken

• Maatschappelijke opgaven zijn groot, divers en complex; bewoners/huurders 
zijn als individu kleine spelers in totaal, maar als geheel niet

• Participatie wordt vooral geïnitieerd door gemeenten en/of woningcorporaties, 
o.a. door informeren, betrekken, tegemoetkomen, samenwerken 

• Woningcorporaties denken in het belang van hun huurders en moeten 
prioriteren vanwege de omvang van de opgave

• Huurders hebben invloed op verduurzaming via huurdersorganisatie/ 
bewonerscommissies en het instemmingsrecht, en beperkt door eigen initiatief

• De bewoner staat niet centraal maar is een belangrijke schakel in dit proces
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Dank u wel voor uw aandacht

Programma Kraamkamers
Versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving



Programma Kraamkamers
Versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving


