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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. 
We willen jou, als eigenaar van een bestaande woning in 
gemeente Venlo, helpen met energie besparen. 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 ver-
vangen van een kozijn met isolerend glas of een warmtepomp 
komen in aanmerking voor deze energievouchers. 
Er zijn vier typen vouchers beschikbaar. Deze hebben een wa-
arde 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 informa-
tie over de energievouchers en het aanvragen van de vouchers 
ga je naar www.duurzaambouwloket.nl/rre-venlo 
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 financi-
eringsregelingen - Het vinden van een betrouwbaar bedrijf dat 
duurzaamheidsmaatregelen uitvoert.
Ontdek de mogelijkheden op de website www.duurzaam-
bouwloket.nl/venlo
E-mailadres: info@duurzaambouwloket.nl
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Aan alle omwonenden van de A73/A67.
 
Zoals jullie uit de pers en andere media hebben kunnen vernemen start Rijkswaterstaat binnenkort 
met ingrijpende werkzaamheden aan de A73.
Deze werkzaamheden beogen een extra rijstrook  ter hoogte van A67/A73 knooppunt Zaarder-
heiken. De nieuwe rijstrook over 2 kilometer op de A73 gaat in noordelijke richting. Deze begint 
bij aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West/Blerick en tot de bocht naar 
de A-67. Het DrieDorpenOverleg (Blerick,Boekend en Hout-Blerick) volgen dit proces op de voet.
De geluidsbeproeving vond plaats op dinsdag 23 juni.
Als alternatief voor de informatieavond die vanwege het coronavirus niet kan plaatsvinden, organi-
seert Rijkswaterstaat op de volgende momenten een webinar (online informatiesessie):
- Dinsdag 30 juni 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur
- Donderdag 2 juli 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur
Aanmelden voor een webinar kan via de projectwebsite:
www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken.
Tussen 11 juni en 22 juli ligt de zienswijze op Stadskantoor Venlo ter inzage.
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