
 
 
 
Vernieuwend, groen idee? Wij ondersteunen je financieel!  
  
Om meer energie te besparen, grondstoffen te hergebruiken en ons beter aan te passen aan het veranderende 
klimaat, hebben we jouw hulp en slagkracht keihard nodig!  
Onder de naam Venray Vergroent werken wij aan een duurzame en toekomstbestendige gemeente.  
  
Heb jij een goed idee of een concreet plan dat een inspirerend voorbeeld is voor andere inwoners? Een vernieuwend 
idee dat ons helpt weer een stap dichter bij onze duurzame doelen te komen? 
  
Laat het ons weten en misschien kom jij wel in aanmerking voor een bijdrage van 1000 euro om daarmee jouw 
duurzame initiatief uit te voeren! 
  
Bij groene, innovatieve ideeën kun je denken aan: 

1. Het gezamenlijk aanleggen van een tuin in een versteende buurt.  
Voorbeeld: steen wippen op een buurtplein. 

2. Een origineel idee voor het tegengaan van voedselverspilling.  
Voorbeeld: restjes kookworkshop organiseren. 

3. Een initiatief voor het gezamenlijk opruimen van zwerfafval.  
Voorbeeld: buurt clean-up organiseren. 

4. Een initiatief voor delen van spullen die je niet vaak gebruikt of voor het ruilen of hergebruiken van kleding. 
Voorbeeld: online platform starten om klus apparatuur te delen. 

5. Een buurtinitiatief voor energiebesparing.  
Voorbeeld: Informatieavond over energiebesparing in de Oranjebuurt. 

6. Bewustwording creëren en kennis verspreiden.  
Voorbeeld: initiatief organiseren om afval te scheiden op scholen. 

  
Om zo veel mogelijk van jullie groene initiatieven te realiseren, hebben we maar liefst 30.000 euro beschikbaar 
gesteld. Hiermee kunnen we vele duurzame initiatieven steunen, met een bedrag van 1000 euro per vernieuwend, 
ludiek of innovatief idee!  
Wees er snel bij, want op is op! 
  
Twijfel je of jouw idee geschikt is? Neem dan vooral contact met ons op. We denken graag met je mee!  
Stuur een mail naar etien.hoofwijk@venray.nl. 
  
Aanvragen? 
Alle informatie over het aanvragen van de subsidie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bijdrage 
van €1000,- vind je hier: Stimuleringsregeling Venray Vergroent | Gemeente Venray  
Ken je een andere inwoner in onze gemeente met een vernieuwend, groen idee? Stuur deze mail dan vooral door! 
  
Veel succes! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Etien Hoofwijk | Beleidsmedewerker RO duurzaamheid | Gemeente Venray 
Postbus 500, 5800 AM Venray | Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 
T +31 478 523333 | M +31 6 38679766 | I www.venray.nl 

 
 

https://www.venray.nl/venray-vergroent
https://groenestrijders.nl/groene-strijders/heldendaden/vergroening-binnen-gemeenten-stimuleren/
https://groenestrijders.nl/groene-strijders/heldendaden/oranjebuurt-komt-in-actie/
https://groenestrijders.nl/groene-strijders/heldendaden/jong-geleerd-is-oud-gedaan-scholen-in-venray-scheiden-afval/
mailto:etien.hoofwijk@venray.nl
https://www.venray.nl/stimuleringsregeling-venray-vergroent
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