
  

 

 

 

 

Project Toekomst Malden Noordoost - 4 

Klik hier voor de Printversie 

Nieuwsbrief 5 verschijnt in week 16, 2022 - kopij graag vóór 11 april 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.  

 

Ambitieus energietransitieplan voor wethouder Schoenaker 

 

Ben Bottema (rechts) van de 

Werkgroep Energiezuinig Wonen in 

Malden Noordoost overhandigde 3 

februari 2022 hun 

energietransitieplan aan de 

Heumense wethouder Maarten 

Schoenaker. 

 

 

Fotograaf: Matthee Moons 

 

Het plan heet 'Contouren Project 

Energietransitie Malden Noordoost 

2022-2030’. Het beschrijft hoe in 2030 een energiebesparing van gemiddeld tot 40% in 

woningen in Malden Noordoost bereikt kan worden. 

 

Luister hier naar de presentatie van het plan door Ben Bottema op de raadsvergadering van 

https://toekomstmaldennoordoost.nl/printversie%20Nieuwsbrief%204%20Project%20Toekomst%20Malden%20Noordoost%202.pdf
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/Contouren%20Project%20Energietransitie%20Malden%20Noordoost_27-1-2022v2%20tbv%20site.pdf
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/Contouren%20Project%20Energietransitie%20Malden%20Noordoost_27-1-2022v2%20tbv%20site.pdf
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/Contouren%20Project%20Energietransitie%20Malden%20Noordoost_27-1-2022v2%20tbv%20site.pdf
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/Gemeenteraad%20TMNO%203-2-2022.mp3


 

3 februari 2022. 

Op 12 februari  2022 is Ben Bottema geïnterviewd in het actualiteitenprogramma Focus 

Actueel van GL8. Hij lichtte erin toe wat de werkgroep Energiezuinig Wonen wil. Bottema: 

'Wijkbewoners helpen om zo snel mogelijk te komen tot CO2-neutraal wonen. Want dat dit 

nodig is, is gezien de klimaatverandering duidelijk. Samen – ook met de gemeente – aan de 

slag kan veel geld, inspanning en frustratie schelen.' Puttend uit eigen ervaring: 'Als je huis 

niet goed is geïsoleerd, werkt het niet om het te willen verwarmen met een 

warmtepomp.  Dan kun je beter eerst in isolatie investeren en later overgaan op zo'n pomp. 

Anders krijg je je huis niet warm. Een aantal van ons heeft al veel geïsoleerd. Hoe je dat kunt 

aanpakken, delen we graag.' Klik hier om het hele interview terug te luisteren. 

  

Lees meer  

 

 

Duurzaamheidscafé Malden: 19 mei 2022! 

 

Het eerste Duurzaamheidscafé van 

Malden Noordoost gaat er komen dit 

voorjaar! En wel op de avond van 

donderdag 19 mei 2022. 

 

We werken nog aan het programma. 

Maar wil je meer weten over de 

plannen van onze werkgroepen 

Energiezuinig Wonen en Groen en 

Biodiversiteit? Geïnspireerd raken door 

energieke sprekers, meedoen met 

acties in de wijk? Reserveer dan de 

avond van 19 mei alvast! In de volgende nieuwsbrief komen we met meer informatie over 

deze avond. 

 

Wil je al eerder antwoord op een vraag, mail die dan naar 

info@toekomstmaldennoordoost.nl.  
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Eenmalige kans op groendak met subsidie: Meld je nu aan! 

 

Je bent pas echt op je gemak... 

met een groendak        ! 

 

 

In plaats van op zwart bitumen, kun 

jij straks uitkijken op een levend 

groen dak. In de gemeente Heumen 

is op dit moment geen subsidie 

mogelijk, maar de werkgroep Groen 

en Biodiversiteit heeft het voor 

elkaar gekregen dat een beperkt 

aantal daken nu toch met subsidie 

vergroend kan worden! Wil jij een 

groendak met subsidie? 

Meld je dan uiterlijk 31 maart 2022 aan bij hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl.   

 

Lees meer  

 

 

Woningrenovatie: wat levert dat op aan energiebesparing? 

Verslag van vier casestudies in de Kroonwijk 

 

In de Kroonwijk heeft 

woningcorporatie Oosterpoort in 

samenwerking met 

aannemersbedrijf Klokgroep sinds 

2017 een groot aantal 

huurwoningen gerenoveerd. Met 

een checklist met 16 vragen bij de 

hand is bij een aantal woningen 

aangebeld met het verzoek of de 

bewoners mee wilden doen aan een 

onderzoekje met als hoofdvraag: 

wat is het verschil in energieverbruik 

voor en na de renovatie van begin 

2018? De meterstanden zijn na het doornemen van de vragenlijst doorgemaild. Waar nodig 

zijn aanvullende vragen naderhand telefonisch gesteld. Het leverde mooie gegevens op…   

 

Lees verder  
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Tip Energiezuinig Wonen 

door Eric Peters 

Energiebesparing door inzet timer 

 

Met een WiFi-adapterstekker IP22 - voor gebruik 

binnenshuis - kunt u via uw WiFi-netwerk 

draadloos en op afstand in en rond uw huis 

apparaten in- of uitschakelen. Denk bijvoorbeeld 

aan (tuin)verlichting. Of aan uw Quooker. U kunt 

deze eenvoudig en van over de hele wereld 

uitschakelen als hij niet hoeft op te warmen. Dat 

gaat via een bijgeleverde app op uw smartphone. 

Als u een weekendje weg bent bijvoorbeeld of op 

vakantie gaat. 

 

De app kent standaard (dus zonder meerprijs) ook 

een praktische timer met een dag- of 

weekprogramma zodat hij automatisch, zeg tussen 

0.00 en 05.00 uur, uitschakelt. Maar ook dan kunt u altijd en overal vandaan ingrijpen. U 

bespaart hiermee energie én verlengt ook de levensduur van het apparaat. De mogelijkheden 

zijn onbegrensd. 

Dergelijke WiFi-schakelaars zijn er ook voor gebruik buitenshuis; neem dan de IP44. Beide 

soorten kosten ca. 22 euro per stuk. 

 

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.  

 

 

Tip Groen en Biodiversiteit 

Plant een heg!  

 

Stel, je hebt een kleine (voor)tuin. Je hebt eigenlijk 

geen ervaring met een tuin, je hebt niet zo veel 

tijd, of je bent al wat ouder en ziet op tegen veel 

en zwaar tuinwerk. Dan is de keuze om de tuin 

(gedeeltelijk) te verharden snel gemaakt. Om dan 

toch meer biodiversiteit te krijgen: plant een heg! 

Het maakt je tuin én je straat in één keer groener. 

Dat is nog eens efficiënt! 

 

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.  

mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/page90.html
mailto:info@toekomstmaldennoordoost.nl


 

 

De tip van... Jasper 

Elektrische deelauto: regel het in je wijk!  

 

De elektrische auto is flink in opkomst en ook de 

animo voor deelauto’s groeit. Een mooie 

ontwikkeling is waar die twee samen komen. Een 

elektrische deelauto maakt elektrisch rijden voor 

een brede groep bereikbaar - ook als je weinig of 

wisselend rijdt - en het zorgt voor minder auto’s 

op straat. Dit kun je als wijk zelf organiseren door 

vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

 

Lees hier hoe je dat kunt aanpakken. En wie Jasper 

is...  

   

 

Overleg werpt zijn vruchten af   

 

De werkgroep Groen en Biodiversiteit 

is al enige tijd in overleg met Marieke 

Bos van de gemeente Heumen over 

twee onderwerpen: 

-    Het meer ecologisch beheren van 

bestaand gemeentelijk groen, zodat er 

meer biodiversiteit ontstaat. 

-    Een manier om bewoners zelf 

stukjes gemeentelijk groen te laten 

adopteren met de buurt of de buren. 

Dat kan meer fleur en kleur opleveren, 

maar ook gezelligheid en levendigheid 

brengen in de buurt. Werkgroeplid 

HansCees Speel: 'Bij beide 

onderwerpen zijn we al ver 

gevorderd!' 

Een wel heel schraal en saai plantsoentje...                                  

Lees meer 

https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/page91.html
https://www.toekomstmaldennoordoost.nl/page92.html


 

 

Wil je meedenken over het groen in Malden Noordoost? Neem dan contact op met de 

werkgroep Groen en Biodiversiteit via hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl.  

 

 

Gemeenteraad stelt Transitievisie Warmte vast 

 

Op 3 februari 2022 is de Transitievisie 

Warmte door de Gemeenteraad van 

Heumen vastgesteld. In deze visie 

heeft de gemeente aangegeven hoe 

zij de overgang van aardgas naar een 

duurzame manier van verwarmen van 

de woning wil vormgeven. Dat doet 

de gemeente uiteraard niet alleen, 

maar samen met onder andere de 

netwerkbeheerder, 

woningcorporatie, energiecorporatie, 

het waterschap, maar vooral met de 

belangrijkste partner: de inwoners. 

 

Adviseur van de gemeente Sjef 

Michels: 'We starten met (het 

stimuleren van) het verduurzamen 

door isoleren en het besparen op 

energieverbruik. Daarnaast kijken we 

hoe we dit proces gezamenlijk kunnen 

vormgeven; het bewonersinitiatief 

Toekomst Malden Noordoost vormt 

daarbij een belangrijke informatie- en 

inspiratiebron.'  

 

Agenda  

 

Overleg Project Toekomst Malden Noordoost 

Wil je een overleg bijwonen, mail de desbetreffende 

werkgroep dan voor meer informatie. Klik hier voor 

eventuele updates. 

 

Werkgroep Communicatie: maandag 11 april 2022 (Malden) 

info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Werkgroep Energiezuinig Wonen: donderdag  21 april 2022 (Malden) 

frans.cremers@radboudumc.nl 

 

Werkgroep Groen en Biodiversiteit: dinsdag 12 april 2022 (online) 

mailto:hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl
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hanscees@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Duurzaamheidscafé Malden: donderdagavond 19 mei 2022 (Malden) 

info@toekomstmaldennoordoost.nl 

 

Klik hier voor meer informatie, activiteiten en initiatieven rond Duurzaamheid in de gemeente 

Heumen.  

 

 

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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