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Project Toekomst Malden Noordoost - 2 
Klik hier voor de Printversie 

Nieuwsbrief 3 verschijnt in week 4, 2022 - kopij graag vóór 17 januari 2022 op 

info@toekomstmaldennoordoost.nl 
Hoe kun je een bestaande wijk verduurzamen en 

vergroenen, toekomstbestendig maken…? 

In het project Toekomst Malden Noordoost 

werken wij hieraan. Wij, dat zijn bewoners van de 

Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk. De gemeente 

Heumen is gesprekspartner. Adviesbureau 

Spectrum uit Arnhem en de Provincie Gelderland 

ondersteunen ons.  

 

 

Klokgroep in Kroonwijk/Molenwijk 

 

Wat zijn ze toch aan het doen in de Kroonwijk/Molenwijk? Er staan grote, groene  containers en allerlei 

bedrijfswagens op en rond een grasveld, er lopen werklui. 

Joep Bijlmer (Communicatie) en Pieter Schreurs (Energiezuinig Wonen) gingen op onderzoek uit en 

spraken 17 november 2021 met Marcel Kersten van de Klokgroep. In opdracht van Woningcorporatie 

Oosterpoort zijn zij in het kader van groot onderhoud verantwoordelijk voor onder andere de isolatie van 

20 woningen in de Bonkelaar/Dahliastraat. 

Lees meer  

https://toekomstmaldennoordoost.us6.list-manage.com/track/click?u=db517af0e7ef963f917bc7bd8&id=5da4799c2c&e=1baa916588
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Herinrichting gebied Vuurvogel 2 

 

Op 21 oktober 2021 was de tweede bijeenkomst voor Molenwijkbewoners over de inrichting van het 

Vuurvogel-2-terrein. Joep Bijlmer was aanwezig bij het laatste blok van drie bewoners-sessies die 

gehouden werden in de raadszaal van het gemeentehuis. 'De discussie ging over een voorlopig ontwerp 

voor de herinrichting van de locatie. Dit voorziet in een wooncomplex met 10 tot 16 appartementen op de  

 

plek van het oude schoolgebouw. Er komt ook een park op de plaats van het schoolplein. De inrichting 

van het park en de naamgeving gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de wijkbewoners.' 

Lees meer  

 

 

Stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente 

Net als alle andere gemeenten in Nederland werkt de gemeente Heumen aan een Transitievisie Warmte. 

Adviseur Sjef Michels: 'We maken de visie omdat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken in Nederland. 

In de visie staat welke alternatieven voor aardgas er in de gemeente Heumen kansrijk zijn. We noemen 

dat de warmtestrategie. Per wijk wordt gekeken naar de mogelijke warmtestrategieën en de benodigde 

isolatie per woning. De verandering van aardgas naar een duurzaam alternatief is een proces van 

tientallen jaren.' 

Lees meer  
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De Tip van... Joep 

Hout- of takkenril: handig én nuttig! 

 

Als u in het gelukkige bezit bent van een tuin, dan heeft u in de herfst wellicht ook het nodige snoeiafval. 

U kunt dat in de gft-bak gooien, maar u kunt er ook iets nuttigers mee doen, namelijk een houtril 

aanleggen. Een houtril is een opslagplek voor snoeihout en snoeiafval en tegelijk een ideale schuilplaats 

voor insecten en vogels. Hoe u op simpele wijze een houtril kunt maken en hoe milieuvriendelijk dat voor 

uw tuin is? Klik hier. U leest daar ook wie Joep is…  

 

 

Tip Energiezuinig Wonen 

Energiebesparing  

Bespaar energie zonder in te leveren op gemak en wooncomfort: neem een slimme thermostaat! 

Daarmee is de temperatuur gemakkelijk te regelen via een app op je telefoon en ook is een heel 

nauwkeurig dagschema in te stellen. Zo hoef je er bijvoorbeeld zelf niet aan te denken om de verwarming 

uit te zetten als je naar bed gaat. Voordeel is ook dat het systeem communiceert met de verwarmingsketel  

 

en 'leert' wat in jouw situatie het beste werkt. Wat is bijvoorbeeld de meest efficiënte manier om 's 

ochtends de temperatuur te krijgen die je hebt ingesteld. Lees meer  
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Tip Groen en Biodiversiteit 

Actief met lokaal natuurbeheer 

 

De heemtuin in Malden is al sinds 1978 dé plek waar je als vrijwilliger binnen de Vereniging Vrienden van 

de Heemtuin Malden een actieve bijdrage kunt leveren aan natuurbeheer en natuureducatie. Heemtuin  

 

Malden kijkt ook samen met de werkgroep Groen en Biodiversiteit naar mogelijkheden voor verbetering 

van de ecologische verbinding tussen de heemtuin en de omliggende wijken. 

Wil je hieraan meewerken? Nieuwe leden en vrijwilligers zijn in de heemtuin altijd welkom. 

Voor meer informatie stuur je een mailtje naar jeroen@toekomstmaldennoordoost.nl. 

Lees meer  

 

 

Agenda  

Overleg Project Toekomst Malden Noordoost 

Werkgroep Communicatie: maandag 6 december 2021 (online) 

info@toekomstmaldennoordoost.nl 

Werkgroep Energiezuinig Wonen: dinsdag 7 december 2021 

(online) frans.cremers@radboudumc.nl 

Werkgroep Groen en Biodiversiteit: dinsdag 14 december 2021 

(online) hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl 

Wil je een overleg bijwonen, mail de desbetreffende werkgroep dan 

even voor meer informatie. 

Klik hier voor updates. 

 

Vanuit Wijk van de Toekomst 

Dinsdag 11 januari 2022, 9.30 – 11.30 uur - online: Kennisatelier rond implementatie van de 

warmtetransitie 

   -   Concrete aanpakken voor warmtevraagreductie 

Woensdag 2 februari 2022, 9.30 – 11.30 uur - online: Kennisatelier rond thema bewonersparticipatie en 

communicatie 

Klik hier voor de site van Wijk van de toekomst zelf  
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Verspreiding 

 

Doel van de nieuwsbrief is zoveel mogelijk mensen informatie te geven. En een mogelijkheid te bieden 

om ons, werkgroepleden, te bereiken. Als je iemand weet die geïnteresseerd zou kunnen zijn, stuur dan 

deze nieuwsbrief door. En wijs op eigen aanmelding via info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Alvast reuze bedankt!  
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Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden op 

info@toekomstmaldennoordoost.nl  
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