Informatie bijeenkomst georganiseerd in
samenwerking met Wijkraad de Noordkern en
werkgroep wijkzaken Op de Heide over
DUURZAAMHEID
Autorijden kan veel goedkoper!
De voormalige gemeente Tegelen kent in vergelijk met de oppervlakte een dichte bebouwing.
De Werkgroep Wijkzaken in Op de Heide en Wijkraad de Noordkern willen binnen de
beschikbare mogelijkheden meer ruimte maken voor een mooi leven in Tegelen. Dat doen we
door dátgene te verminderen dat het meest in de weg zit: auto’s. De wijken Op de Heide en
de Noordkern staan – met nadruk op staan – namelijk bomvol vierwielers. Vaak worden ze
véél te weinig gebruikt. Dat is niet alleen zonde van je geld, maar ook van de ruimte. Maar we
hebben ze wel nodig om af en toe weg te gaan. Wij denken daarom dat auto delen in Tegelen
heel kansrijk is. Zeker omdat autorijden ook nog eens steeds duurder wordt en we straks niet
overal meer met elke benzine of dieselauto kunnen komen, steeds meer steden gaan dat
verbieden.
Daarom hebben we speciaal voor inwoners in Tegelen een oplossing bedacht in een vorm van
samen auto’s bezitten: autodelen. Hiervoor willen we in Tegelen een buurtcoöperatie
oprichten zonder winstoogmerk, een aantal auto’s neerzetten en samen ook bepalen waaraan
specifiek behoefte is. Een kleinere auto voor korte ritten, een grotere auto voor vakantie en
een buurtbewoner die zorgt dat alles in goede banen loopt en iedereen tevreden is. En niet
onbelangrijk… zorgen dat het veel goedkoper is dan een auto te bezitten en dat er altijd een
klaar staat als je hem nodig hebt. Dus betalen voor gebruik in plaats van bezit en dat allemaal
zonder zorgen voor onderhoud of geconfronteerd worden met dure reparaties en steeds hoger
worden brandstofkosten
Daarmee ontwikkelen we een alternatief voor een tweede of eerste auto en zorgen we dat ook
iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs en lid is van de buurtcoöperatie de
beschikking kan hebben over een elektrische auto zonder investering vooraf. Doordat we het
samendoen als inwoners van Tegelen is er ook geen winstoogmerk. We maken ook gebruik
van overheidssubsidies daar waar dit kan.
Ons idee is in vergevorderd stadium, de financiering is binnen handbereik en nu nog inwoners
die willen meedoen en voordeel willen behalen.
We zijn daarom op zoek naar inwoners van Op de Heide en de Noordkern die naar een
informatiebijeenkomst willen komen, hierover hun wensen willen kenbaar maken en ook willen
deel nemen aan een proefproject van 6 maanden. Als dit bevalt kunnen we dat samen meteen
voortzetten in definitieve project

Zonnepanelen op je dak via de gemeente
Venlo en een minder hoge energierekening?
De gemeente Venlo heeft eind dit jaar een regeling waarin inwoners
met een eigen woning zonnepanelen in hun eigendom kunnen
krijgen zonder vóór investering. De gemeente zorgt voor een
aanbieder van panelen, een goede kwaliteit, service en onderhoud
en meteen voordeel op je energierekening zonder dat je vooraf de
aanschaf zelf moet financieren. De aanschafwaarde betaal je terug
in termijnen. Er zit geen financiële toets aan de voorkant op basis van inkomen of schulden
want de zon betaalt de aflossing en er blijft nog geld over om de energierekening te verlagen.
Let op: dit is een initiatief van de gemeente en niet van een commerciële aanbieder. Aangezien
ook zij weet hebben van dit interessante project proberen zij zich voor te doen als de aanbieder
van de gemeente. Check daarom een aanbod dat via brief of telefoon gedaan wordt met de
informatie die verkrijgbaar is via de website van de gemeente Venlo (www.morgeninvenlo.nl)

Isoleren verlaagd de energierekening ,
maak gebruik van de isolatieactie van
de gemeente Venlo.
In 2022 hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de
isolatieactie van de gemeente Venlo. De gemeente heeft een
inkoopactie georganiseerd waar drie bedrijven zijn uitgekozen om tegen een zeer interessant
tarief je spouw, vloer of dak te isoleren. Deze actie was een groot succes en wordt wederom
voor inwoners van Venlo herhaald. Op de informatieavond wordt door een deskundige
isolatieadviseur inzicht verschaft in de voordelen van isoleren, waar je op moet letten en is er
ook aandacht voor de inkoopactie.

Over deze 3 onderwerpen wordt op maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2022
Een voorlichtingsavond gehouden.
Op 10 oktober in Ontmoetingscentrum De Glazenap en op 11 oktober in de Harmoniezaal.
Aanvang presentaties om 19.30 uur. Wijkraad de Noordkern en de Werkgroep Wijkzaken
nodigen u van harte uit om op één van deze bijeenkomsten te komen luisteren en uw
voordeel komen doen. De koffie staat voor u klaar vanaf 19:00 uur.
U kunt zowel in De Glazenap als in de Harmoniezaal terecht.
Aanmelden kan via onderstaande QR code of via Link;
(https://forms.gle/UH8o8YyB8Y2RGk9v7)
Heeft u geen mogelijkheden om u van te voren aan te melden dan bent u toch van harte
welkom.

