
 

 

Samen verduurzamen we de Bloemenbuurt. Word lid van de 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 beter. U bent als huurder al aangesloten op het warmtenet en 
mogelijk volgen de woningeigenaren. De Coöperatie Duurzaam Didam wil meer dan alleen een 
duurzame energievoorziening. 
 
Meedenken met de gemeente 
De Coöperatie Duurzaam Didam komt voort uit  de klankbordgroep Bloemenbuurt, in eerste instantie 
opgericht om de ontwikkelingen rondom het warmtenet te volgen en mee te denken met de 
gemeente Montferland over verduurzaming. Om meer zeggenschap te krijgen, is in april de 
Coöperatie Duurzaam Didam u.a. (uitgesloten van aansprakelijkheid) opgericht. In een eerste ronde 
hebben we de woningeigenaren benaderd en er hebben zich al 70 bewoners aangesloten. 
 
Bijdragen aan verduurzaming  
Doel van de Coöperatie Duurzaam Didam 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 alles wat met energie(besparing) te maken heeft, de groenvoorziening en aanpak 
klimaataanpassing in de wijk, maar ook de sociale samenhang en de leefbaarheid. We willen graag 
een zo groen en divers mogelijke wijk, waar ook veel plaats is voor bijen en vlinders en het water zo 
lang mogelijk wordt vastgehouden. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om mensen te helpen 
om hun tuin klimaatvriendelijk te maken. 
 
Energietoeslag voor minima 
De energieprijzen zijn flink gestegen. De gemeente Montferland voert de energietoeslagen regeling 
uit. Afhankelijk van uw inkomen komt u wellicht in aanmerking. De toeslag is € 1300,-. Zie 
https://www.montferland.info/informatie-over-de-energietoeslag voor meer informatie. Mocht u 
dat ingewikkeld vinden laat het weten, wij helpen u graag. Zie onderaan voor ons e-mailadres.  
 
De Coöperatie Duurzaam Didam 
De leden bepalen gezamenlijk het reilen en zeilen van de coöperatie, de volgende algemene 
ledenvergadering zal in november plaatsvinden. Lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,- per jaar. Voor 
meer informatie zie www.duurzaamdidam.nl  
 
Samen staan we sterker 
Bedenk, samen staan we sterker. Dat geldt voor de groene inrichting van de wijk, maar ook voor 
wensen op het gebied van leefbaarheid en energie. We zouden het fijn vinden als u lid van de 
Coöperatie Duurzaam Didam zou worden. Op 13 september organiseren we een inloopavond in het 
Albertusgebouw. U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur om met ons in gesprek te gaan.  
 
Namens De Coöperatie Duurzaam Didam  
Het oprichtingsbestuur: Fer Coenders, Henk Tomas, Peter de Rooij, Jaap van der Veen 
 

Wilt u bijdragen aan het verduurzamen van de Bloemenbuurt? Stuur dan een e-mail aan 

info@duurzaamdidam.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer, onder vermelding van interesse 

Coöperatie Duurzaam Didam. Voor meer informatie: www.duurzaamdidam.nl  
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