
 

 

 

Reminder Avondje Duurzaamheid in de Oranjebuurt 
28 september 2022 om 19.00 uur in de Petrus’ Bandenschool 

 

Inleiding: 
De noodzaak van zuinig omgaan met energie zal inmiddels achter elke voordeur wel een belangrijk 
onderwerp zijn geworden. Dat is nodig voor ons milieu, maar ook voor onze portemonnee.  
De werkgroep Duurzaamheid van de Oranjebuurt wil daar graag hulp bij bieden. Vooral door te 
horen welke vragen en tips mensen uit onze buurt hebben bij energiebesparing, isolatie en de 
kosten daarvan en door te vertellen wat er allemaal mogelijk is.  
De bedoeling van deze avond is vooral ontdekken wat energie besparen in ons eigen huis 
betekent. Wat kan er allemaal, wat kost het en hoe weet ik of mijn maatregelen ook de juiste zijn. 
En wat kunnen we samen als buurt en met de gemeente.    
 
Hoe kan ik mij voorbereiden op deze avond: 

1. Uw huis isoleren zie ook: https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl 
2. Bezoek de site van de gemeente: www.venray.nl/venraybespaart. 
3. Als er voor uw huis een warmtescan is gemaakt, bekijk die eens goed en neem deze mee. 

 
Agenda:  
19.00 uur:  Inloop met koffie en thee 
 Opgeven naam en mailadres voor vervolg informatie 
19.30 uur:  Inleiding van de avond 
19.40 uur:  Zegt u het maar: vragen en tips over energie vanuit het publiek worden 
 verzameld. Ook kunnen vragen gesteld worden over de warmtescans.  
19.55 uur: Hulpmogelijkheden die de gemeente biedt 
 → door Arjen van Wijngaarden namens de gemeente Venray 
20.10 uur: Antwoorden en toelichtingen op de vragen en tips van eerder op de avond 
 → door Geert Geujen, namens de gemeente Venray 
20.30 uur: Thematafels, indeling naar belangstelling, zo nodig meerdere tafels met  
 hetzelfde thema 
 1. besparen zoals isolatie, zuiniger gebruik  
 2. energie/warmte opwekken met warmtepomp, zonnepanelen 
 3. kosten en rendement, subsidies en leningen 
 4. toekomstmuziek: betere warmtepompen, energieopslag etc. 
21.00 uur:  Korte inventarisatie van aanbevelingen van de tafels door de gespreksleider 
21.10 uur:  Gezamenlijke terugblik op deze avond 
21.20 uur:  Hoe verder met dit onderwerp in onze Oranjebuurt 
21.30 uur: Sluiting met de mogelijkheid om individueel na te praten, de deskundigen 
 blijven tot 22.00 uur ter beschikking.  
 
 
De Werkgroep Duurzaamheid Oranjebuurt 
Marcel Creemers, Roland Heesbeen, Ger Hellegers, Rob Keijzer, Piet Kroft, Sjef Pappers. 
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