
 

 

Samen verduurzamen in de Bloemenbuurt. Word lid van Coöperatie Duurzaam Didam 

 

 

Beste bewoner van de Bloemenbuurt,  

Ons klimaat verandert en daarom moeten we verduurzamen. Door met anderen samen te werken en 
op te trekken gaat verduurzamen nog beter. In de Bloemenbuurt wordt nu al een warmtenet 
aangelegd voor de huurwoningen. Dat warmtenet kan ook mogelijkheden bieden voor eigenaren van 
woningen in de Bloemenbuurt.  

Meedenken met de gemeente 
Een aantal jaren geleden is de klankbordgroep Bloemenbuurt opgericht. Het doel was meedenken 
met de gemeente Montferland over verduurzaming. En om een volwaardige gesprekspartner voor de 
gemeente te worden. Om meer zeggenschap te hebben bij toekomstige ontwikkelingen willen de 
leden van de klankbordgroep de Coöperatie Duurzaam Didam u.a. (uitgesloten van 
aansprakelijkheid) oprichten.  

Bijdragen aan verduurzaming  
Doel van de coöperatie is bijdragen aan de verduurzaming van de leefomgeving in Didam, te 
beginnen in de Bloemenbuurt. De coöperatie wil de belangen van de buurtbewoners behartigen en 
gezamenlijke activiteiten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan woningisolatie en de warmte- en de groenvoorziening in de wijk. De leden bepalen gezamenlijk 
het reilen en zeilen van de coöperatie. Buurtgenoten Henk Tomas, Peter de Rooij en Fer Coenders 
vormen nu het interim-bestuur.  

Zeggenschap houden 
De tijd dringt. De gemeente wil dit voorjaar bewoners benaderen om zich op het warmtenet te laten 
aansluiten. Als we hierover als buurt zeggenschap over willen hebben, moeten we ons nú verenigen. 
Word daarom lid van Coöperatie Duurzaam Didam. Bij voldoende aanmeldingen, richten we de 
coöperatie formeel op bij de notaris. Daarna volgt een eerste ledenvergadering. Het 
lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,- per jaar. 

Samen staan we sterker 
Bedenk u, samen staan we sterker. Enige haast is geboden, om straks niet achter de feiten aan te 
lopen. Reageer daarom deze maand nog.  

Namens Coöperatie Duurzaam Didam in oprichting, 
Fer Coenders, Henk Tomas, Peter de Rooij 

 

 

Wilt u bijdragen aan het verduurzamen van uw eigen woning én de Bloemenbuurt?  
Stuur dan een e-mail aan wvdtbloemenbuurt@gmail.com met uw naam, adres en telefoonnummer, 
onder vermelding van interesse Coöperatie Duurzaam Didam.  

 


