Woonbeleid Gem. Venlo

Hoe zou jij willen wonen in Venlo? Ben je op zoek naar een betaalbare
starterswoning of wil je juist een royale gezinswoning? Misschien lijkt een
appartement dichtbij winkels jou wel wat? Dat is wat de gemeente Venlo graag
van jou wil horen.

De gemeente gaat namelijk een nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo
opstellen, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor
nieuwbouwplannen. Maar aan welke soort woningen
is behoefte en in welke prijsklassen? Om dit te peilen houdt de gemeente Venlo
een woonwensenonderzoek, waarbij jij als inwoner wordt gevraagd een
vragenlijst in te vullen. Iedereen boven de 18 jaar mag deze vragenlijst invullen,
dus ook als je (nog) niet wilt verhuizen of als je nog bij je ouders thuis woont.
Dit betekent dat er vanuit één huishouden meerdere enquêtes ingevuld kunnen
worden: zowel door ouders als door hun thuiswonende kinderen.
Doe mee en maak kans op een van de vijf cadeaubonnen ter waarde van € 25,- die
wij onder de deelnemers verloten.
ONLINE VRAGENLIJST
Je kunt de vragenlijst tot en met
zondag 21 februari invullen via:
www.enquetesmaken.com/s/venlo
of via de onderstaande QR-code.

Heb je vragen of wil je de vragenlijst liever op papier ontvangen?
Stuur dan een mail naar:
fm_wonen@venlo.nl of bel met cluster Wonen (077) 359 63 01.
Bedankt voor je medewerking!
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep. De gegevens worden
vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt
voor dit onderzoek.

De Dag van de Mantelzorger
Wil jij iets betekenen voor een mantelzorger?

Bedank de mantelzorger met een attentie!

Mantelzorgers staan klaar voor een naaste. Dat vinden ze vanzelfsprekend, maar
daardoor hebben ze soms geen of weinig tijd voor zichzelf.

Het mooiste dat je ze kunt geven is een beetje van uw tijd en een leuke attentie.
Een goed gesprek, een kop koffie, een lekkere maaltijd koken of een uurtje de
zorgtaken overnemen. Wil je laten zien dat je hem of haar waardeert? Haal een
aanmeldkaartje op in een Huis van de Wijk of Informatie- en Adviespunt.
Daarnaast zijn deze te vinden in verschillende huisartspraktijken, apotheken en
de bibliotheek. Schrijf op het kaartje wat je voor hem of haar kunt doen of
overnemen. Mantelzorgers vragen immers niet makkelijk zelf om hulp. De
mantelzorger ontvangt jouw kaartje, samen met een brievenbusattentie in de
week van 10 november, de Dag van de Mantelzorger.
Team Mantelzorg Venlo

Vouchers voor energiebesparende
maatregelen
Vouchers
voor energiebesparende maatregelen

Woningeigenaren in de gemeente
Venlo kunnen tot 31 maart 2021 een energievoucher aanvragen. Deze zijn
bestemd
voor het nemen van energiebesparende maatregelen in huis.

Meer energie besparen is goed voor
het klimaat én je portemonnee. We willen jou, als eigenaar van een bestaande
woning
in gemeente Venlo, helpen met energie besparen. Daarom kun je tot 31 maart
2021
een energievoucher aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Denk
daarbij
vooral aan kleine maatregelen, zoals een waterbesparende douchekop, LED
verlichting of het aanschaffen en bevestigen van radiatorfolie. Maar ook
grotere ingrepen zoals bijvoorbeeld vloer-, dak- of spouwmuurisolatie, een
zonneboiler,
het vervangen van een kozijn met isolerend glas of een warmtepomp komen in
aanmerking voor deze energievouchers.

Er zijn vier typen vouchers
beschikbaar. Deze hebben een waarde van €60,- €200,- €400,- of €1.000,- Per
adres mag één voucher worden aangevraagd. Aanvragen worden in volgorde van
binnenkomst afgehandeld en op = op. Voor meer informatie over de
energievouchers
en
het
aanvragen
van
de
vouchers
ga
je
naar

www.duurzaambouwloket.nl/rre-venlo

Duurzaam Bouwloket Venlo

Het
Duurzaam Bouwloket Venlo regelt de aanvragen van de vouchers voor de
gemeente
Venlo. Maar dit loket heeft jou mogelijk nog meer te bieden. Zo kun je er
bijvoorbeeld terecht voor:

Gratis en
onafhankelijk advies bij het verduurzamen van jouw woning
Vragen over
isoleren
Vragen over
energiebesparing
Subsidie- en
financieringsregelingen
Het vinden van
een betrouwbaar bedrijf dat duurzaamheidsmaatregelen uitvoert.

Ontdek de mogelijkheden op de website www.duurzaambouwloket.nl/venlo

Contact
Stel je vraag aan een onafhankelijk adviseur via de helpdesk.
Telefoonnummer: 072 – 743 39 56
E-mailadres: info@duurzaambouwloket.nl

