
GroenGeijsteren en de omgeving  
 
Afgelopen woensdag was de eerste GroenGeijsteren lezing “Limburgs water in een veranderend klimaat”. 
Dijkgraaf Patrick van der Broeck nam ons op een boeiende, leerzame en inspirerende manier mee in wat het 
Waterschap doet, klimaatverandering en het effect van klimaatverandering op Limburg. Daarbij ging hij in op 
wat het betekent voor het water in Limburg, denk hierbij aan de Maas, beken en grondwater. Verder kregen 
we praktische tips wat we zelf kunnen doen om de klimaatverandering te beperken. De sheets van deze 
presentatie kunt u bekijken via onze site door te klikken op de link op de homepage of bij de digitale versie van 
het Geijsters Nieuws op deze link. 
 

  
 
Zoals u hierboven kunt lezen was er een mooie opkomst op deze warme avond van 44 personen uit ons dorp 
en de gemeente Venray.  
We willen de gegeven tips extra onder de aandacht brengen: 
 

 
 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Onze volgende lezing zal gaan over energiebesparing met ook weer 
praktische handvatten. Houd onze website in de gaten www.groengeijsteren.nl . 
 
Praktische andere tips 
Er zijn 2 handige apps van de gemeente: 
- MijnGemeente is een app waarin u meldingen kunt doen t.a.v. problemen met afval, dieren, extreem 

weer, groen, openbare verlichting, overlastmelding, recreatieve voorzieningen, riool/water, wegen en 
verkeer. Via een melding in deze app is bijvoorbeeld het bordje van de Graaf van Schellaertstraat weer 
gerepareerd. 

- Afvalkalender Venray, dit is de afvalwijzer app waarin de ophaaldatums staan, nagekeken kan worden in 
welk afval iets thuishoort en verdere afvalinformatie. 

 
Mocht u constateren dat straatverlichting niet meer werkt, dan kunt u dit melden via 
https://storing.moononline.nl/ . Na keuze voor de gemeente Venray kan de straatnaam worden ingevuld en de 
betreffende lantaarnpaal worden geselecteerd. Via deze site hebben we de lantaarnpaal tegenover De Kei 
laten repareren. 
 

  GroenGeijsteren: Duurzame oplossingen voor een duurzame toekomst!  

 GroenGeijsteren is te bereiken via 0478-533096 of info@groengeijsteren.nl .  
 We horen of lezen graag van u!  
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