
 

 

 

 

  

 

 

Project Toekomst Malden Noordoost - 1 
Klik hier voor de Printversie 

Nieuwsbrief 2 verschijnt in week 48 - kopij vóór 4 november 2021 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.  

 

Kick off Project Toekomst Malden Noordoost succesvol 

 

https://toekomstmaldennoordoost.us6.list-manage.com/track/click?u=db517af0e7ef963f917bc7bd8&id=5224dc76e7&e=1baa916588
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Project Toekomst Malden Noordoost 

ontstond voorjaar 2020, in coronatijd. Alle 

overleg en informatie-uitwisseling ging 

digitaal. Daarom was er opluchting en 

plezier toen deelnemers aan het project 

elkaar in levende lijve konden ontmoeten: 

de Kick off-bijeenkomst op 15 juli 2021 in 

de Zweef Inn was een groot succes. 

Wethouder Maarten Schoenaker opende 

de bijeenkomst en was er ook de hele 

avond bij. Hij bleek een warm pleitbezorger 

van het project te zijn en prees het initiatief van de wijkbewoners. 

Lees meer  

 

 

Flyeren 

 

Van 28 augustus tot 5 september 2021 flyerden vrijwilligers 

van Project Toekomst Malden Noordoost huis-aan-huis in 

de wijken Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk. 

 

De bedoeling van de flyer is te laten zien dat het project 

van start is gegaan. En dat het mogelijk is op de hoogte te 

blijven van wat de projectgroepleden doen. Dat kan via de 

website, maar ook via digitale nieuwsbrieven.  

Aanmelden? Mail naar info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Bus Spectrum: Kom erbij! Samen maken we de buurt 

 

https://toekomstmaldennoordoost.us6.list-manage.com/track/click?u=db517af0e7ef963f917bc7bd8&id=f464356c47&e=1baa916588
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Op 28 augustus en 1 en 10 september 

stond de Spectrumbus in Malden. 

Maatschappelijk adviesbureau Spectrum 

vroeg er passanten naar hun gedachten 

over energiebesparing. Er was ook 

aandacht voor Project Toekomst Malden 

Noordoost. Het leverde goede en leuke 

gesprekken op. 

Lees meer  

 

 

Openbare ruimte verfraaid! 

 

Op 25 

september 

2021 hebben 

buurtgenoten 

in een hofje 

aan De 

Wieken in de 

Molenwijk 

enthousiast 

(en flink) 

gesnoeid en 

onkruid 

gewied. Een 

gedeelte van 

de wadi werd 

bloemrijker gemaakt door het aanplanten van onder andere vlinder-struiken. Kinderen hebben 

bloembollen gepoot voor vroege voorjaarsbloemen. Werkgroeplid Judith Hermens: 'Zo blijft het mooi 

groen en krijgt diversiteit een kans.' 

Lees meer  

 

Meer groene daken? Hulp nodig 

 

https://toekomstmaldennoordoost.us6.list-manage.com/track/click?u=db517af0e7ef963f917bc7bd8&id=89f0433562&e=1baa916588
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De Werkgroep Groen en Biodiversiteit wil 

graag meer sedum op de (schuur)daken 

en heeft daar plannen voor gemaakt. Want 

ook als de oppervlakte beperkt is zoals op 

een schuurdak, heeft dat al veel voordelen. 

Werkgroeplid HansCees Speel: 'Maar de 

kosten blijken hoog te zijn. Hoe is dat aan 

te pakken? Denk en help mee!' 

Lees meer 

 

   

 

Elektriciteit: van gebruiker naar producent 

 

door Frans Cremers 

 

 

 

 

 

'Ons schuine dak is ideaal gericht op het 

zuiden.' Reden voor werkgroeplid Frans 

Cremers van Windvleugel 32 om in 2004 al 

4 kleine zonnepanelen te kopen, via de 

Nuon. 'Er waren, vanwege de hoge 

subsidie, minimale eigen kosten, dus de 

terugverdientijd was maar 3 jaar.' Dat was 

de start van nog veel meer panelen. En 

van Frans van gebruiker naar producent. 

Wat hem dat oplevert en hoe hij dat 

aanpakte?  

Lees meer 

Nieuwe zonnepanelen: goedkoper en efficiënter 

https://toekomstmaldennoordoost.us6.list-manage.com/track/click?u=db517af0e7ef963f917bc7bd8&id=798a900bf0&e=1baa916588
mailto:frans.cremers@radboudumc.nl
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Tip Energiezuinig Wonen  

 

Zonnepanelen: óók op oost-west dak 

Het is zeker de moeite waard te onderzoeken of zonnepanelen voor jouw dak en situatie een optie zijn. 

Ook ‘oost-west’ georiënteerde daken zijn zeer geschikt voor zonnepanelen. Het is zelfs gunstiger, 

mocht het ‘salderen’ - dat wil zeggen dat je net zoveel voor terug geleverde stroom ontvangt als dat je 

zelf betaalt voor afgenomen stroom - vanaf 1 januari 2023 worden afgebouwd. Dat komt door de 

gelijkmatiger opwekking van stroom over de hele dag. Dit moet dan wel aansluiten bij jouw eigen 

stroomgebruik. Mail Frans Cremers op Frans.Cremers@radboudumc.nl als je hierover wilt sparren. 

Lees hier het hele artikel 'Elektriciteit: van gebruiker naar producent' 

 

Heb je zelf een tip - of nieuws - over energiezuinig wonen die in deze nieuwsbrief geplaatst zou kunnen 

worden, neem dan contact op via info@toekomstmaldennoordoost.nl.  

 

mailto:Frans.Cremers@radboudumc.nl
https://toekomstmaldennoordoost.us6.list-manage.com/track/click?u=db517af0e7ef963f917bc7bd8&id=54e28f4686&e=1baa916588
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl


 

Tip Groen en Biodiversiteit  

 

Najaar: tijd voor nieuwe aanplant 

Het najaar is gearriveerd: de beste tijd om 

bomen en struiken te planten. Wat te 

denken van het vrij bescheiden inheemse 

struikje Sporkehout, ook wel Vuilboom 

genoemd (Rhamnus frangula). Hij is 

ecologisch heel waardevol. Schaf hem aan 

met 10 tegelijk, dan betaal je ongeveer 2 

euro per stuk. Doe het samen met wat 

buren!   

Lees meer 

 

 

Heb je zelf een tip - of nieuws - over vergroening in je wijk of buurt die in deze nieuwsbrief geplaatst 

zou kunnen worden, neem dan contact op via info@toekomstmaldennoordoost.nl.  

 

Agenda  

 

Overleg Project Toekomst Malden Noordoost 

Werkgroep Energiezuinig Wonen: woensdag 3 november 2021 

frans.cremers@radboudumc.nl 

Werkgroep Groen en Biodiversiteit: dinsdag 16 november 2021 

hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl 

Werkgroep Communicatie: donderdag 4 november 2021 

info@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 

Donderdag 11 november, 15 – 17 uur - online: Kennisatelier rond integrale duurzame wijkontwikkeling 

   -   Koppelen van verschillende opgaven 

   -   Perspectieven op samenwerking in de wijk 

Donderdag 25 november, 17 – 20 uur - op locatie in een wijk: Praktijkbijeenkomst voor wijkcoalities 

Woensdag 8 december, 9.30 – 11.30 uur - online: Kennisatelier rond implementatie van de 

warmtetransitie 
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   -   Concrete aanpakken voor warmtevraagreductie 

Klik hier voor de site van Wijk van de toekomst zelf  

 

 

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!  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Copyright © Project Toekomst Malden Noordoost, alle rechten voorbehouden.  

 

Wil je onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden op 

info@toekomstmaldennoordoost.nl  
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