
Kansen voor Arcen en haar inwoners

Circulaire en duurzame hoofdstad
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Onze eindbestemming en tussenstops

Waar stoppen we?
• 2030: 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990 (KA)

• 2040:  Nu nog puur kwalitatief (SV)

• 2050: 95% minder CO2-uitstoot dan in 1990 (KA)

Presentatie Arcen

Waar willen wij naar toe?
Venlo is een toekomstbestendige gemeente die de kansen 

(heeft) benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en 

circulariteit. De opgaven die uit deze doelstelling 

voortvloei(d)en staan in verbinding met centrale opgaven in 

andere programma’s, bijvoorbeeld de beweging naar een 

circulaire economie, verduurzaming van de bebouwde 

omgeving en de inzet van duurzame mobiliteit.
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Kansen voor het individu / Energietransitie

Energieopwek

Zelf energie opwekken

Zonnepanelen project gemeente Venlo

Energie coöperatie Samenstroom (postcode roos opvolger + windpark Venlo)

Energie besparen

Duurzaam bouwloket Venlo (gemeente loket / advies)

Goede buren / duurzaamheidscoach aan huis (Gemeente Venlo)

Vouchers energie besparen (in 2021-2022  2.900.000,00 voor heel Venlo)

Energie armoede tegengaan (in 2022-2023 1.200.000,00 beschikbaar )
Inkoop isolatie project gemeente Venlo

Presentatie Arcen
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Kansen voor het individu / Energietransitie

Van het gas af

• Kleine maatregelen en besparen

• Woningadvies op maat (gemeente en provincie)

• Informatie over plannen gemeente in Transitievisie warmte

• Ook tussenstap met geringe investering mogelijk (hybride)

• Duurzame huizenroute

• Subsidies RVO

• Subsidie gemeente Venlo (van het gas af) / (in ontwikkeling)

• Financiering via provincie duurzaam thuis lening

Ook collectieve aanpakken (warmtenet / aquathermie, Hagerhof Venlo)

Presentatie Arcen
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Kansen voor het individu / Klimaatadaptatie

• Afkoppelen regenwater / subsidie gemeente Venlo

• Biodiversiteit (veel acties met gratis bloemenmengsels)

• Aanplant bomen , natuurlijke schaduw voorkomen hittestress

• Vergroeningsregelingen in ontwikkeling (pilots in 2022) bijv groene daken

• Project op straat en dorpsniveau , zoals geveltuintjes, hanging baskets etc

• Groene straat concept

Presentatie Arcen
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Kansen voor het individu / Circulariteit

• Geld besparen door circulair in te kopen

• Betere afvalscheiding (we betalen voor GFT en het is een grondstof maar de 

inzameling is vervuild)

• Afspraken met leveranciers over reductie verpakkingen

• Gereedschap delen / uitleencentrum

• Auto delen  / duurzame mobiliteit

• Repaircafe en circulaire ambachtscentra

Presentatie Arcen



8

Interessante info bronnen

www.morgeninvenlo.nl

https://www.morgeninvenlo.nl/goedeburen/

www.duurzaambouwloket.nl/venlo

www.milieucentraal.nl

www.duurzaamthuislimburg.nl

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde

https://www.morgeninvenlo.nl/nieuws/met-gemak-zon-op-je-dak/

Presentatie Arcen
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Kansen voor het dorp Arcen

Neem een voorbeeld aan:
• Klimaatakkoord Op de Heide:  Iedereen wil de berg op
• Klimaatdorpakkoord Hout Blerick: Dorp van de nieuwe groene toekomst


