
�Bloemenbuurt�
#PLANDAG 30 juni 2018

 Wat vindt u goed?
• Uitgebreide omschrijving
• Meer groen en verkeersremmers. 
• Nul-op-de-meterrenovatie helemaal prima, maar geen huurverhoging.
• Kleinere voortuinen prima
• Betere parkeergelegenheid in de Begoniastraat, dat is een drama (grote bussen)
• Nieuwe gevels Zonnebloemstraat (is al 10 jaar nodig) 
• Dat we in het plan betrokken worden
• Investeringen
• Aanpak groen (onderhoud)
• Aanpak verkeersveiligheid en parkeerproblemen
• Duurzaamheid
• Isolatie
• Meer groen
• Wat vindt u goed?
• Dat er na 22 jaar eindelijk iets gaat gebeuren, hopelijk na renovatie geen verpaupering meer 
• Dat de voortuinen kleiner worden hopelijk daardoor ook netter
• Nieuwe deuren keuken
• Vernieuwing
• Heel netjes geregeld weer deze bijeenkomst/uitleg. Hoop dat openheid blijft (denk het wel).
• Open en aanpak bepaalde plekken die nu niet veilig zijn (parkeerplein achter Petuniastraat).
• Plan ziet er goed uit
• Alles
• Dat er wat aan het vocht en schimmel wordt gedaan.
• Ik vind het goed dat er veel groenstroken komen maar het moet dan wel goed worden onderhouden en 

niet twee keer per jaar met de zaag erover.
• Dat het opgeknapt wordt en goed geïsoleerd. Ik ben voorstander van voorbeeld 1.
• Opzet plan goed
• Gebouw 4-hoog verplaatsen naar het park.
• Vernieuwing van de bloemenbuurt is een goede zaak
• Het overleg met de bewoners van de bloemenbuurt. Blijf met ze in gesprek.
• Tot nu toe niks goed, volgens maquette gaan we er alleen maar op achteruit.
• Blijven 8 appartementen, dat is positief.
• Veel groen
• De koffie
• De informatie
• De plannen voor meer groen, meer ruimte tegenover ons huis
• De steenstripsplaat op het voorbeeld ziet er heel mooi uit en is waarschijnlijk onderhoudsvriendelijker
• De nieuwbouw is prima, de woningen zijn sloopwaardig. Goed dat er naar de veiligheidsaspecten gekeken 

wordt. Fijn dat er levensloopbestendige woningen gebouwd worden!
• Mooie struik met bloemen bv. wilde rozen aan de voorkant.
• Ben er niet tegen, al had ik liever alles gelaten zoals het is.
• Wij vinden het plan niet goed.
• Goed idee om installatie voor energie buiten te plaatsen, wel graag in overleg plaatsen.
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Wat kan er beter?
• Meer inhoud over mijn woning, had er meer van verwacht
• Meer bomen
• Vanwege privacy koopwoning geen hoogbouw (3 en 4 lagen) aan de Rozenstraat/Goudsbloemstraat
• Parkeerplaatsen tegenover Rozenstraat 35 maken zodat de straat breder wordt. Strook van grasveld af en 

daar parkeerplaatsen maken.
• Huizen zijn gehorig, iets aan doen aan de binnenkant.
• Graag mogelijkheid terugplaatsing alle rolluiken en evt. zonneschermen
• Hoogbouw 4 hoog niet doen i.v.m. zicht in achtertuin
• Straatverlichting aanpakken
• Meer controle honden uitlaten en goede afrastering
• Geen park, geen sloop, grondige renovatie zowel binnen als buiten. Graag z.s.m. duidelijkheid.
• Vernieuwde puien
• Muurtjes metselen onder de kozijnen
• Rotzooi in de buurt
• Nieuwe keuken
• Geluid warmtepomp
• Duidelijke parkeervakken overal
• Te weinig verlichting in de paden 
• Alles
• Verhuishulp organiseren voor alleenstaanden/ouderen
• Communicatie, duidelijkheid geven, Wat gebeurt er met de schuren achter de woning
• Meer parkeerplaatsen creëren in het nieuwe plan. Het lijken er minder te worden door afbraak van de 

garages.
• Schimmel, vocht buitenmuur en kelder. Beter een muur metselen onder de kozijnen. 
• Rotzooi Irisstraat.
• Geen voegen onderaan de schuur door wateroverlast, putten zetten in achterpad.
• Plantsoenonderhoud
• Geluid warmtepomp
• Kijken naar verkeersstroming, bv. tussen Geraniumstraat, Goudsbloemstraat en Rozenstraat.
• De dellen in de weg geeft slingerpatroon van auto’s en gevaarlijk bij gladheid
• Meer communicatie met mensen/onrust wegnemen
• De renovatie van buitenaf (dak)
• Geen stuk van de voortuin af en dan straat (liever groen dan), nog meer werk voor de gemeente, kunnen 

nu het onkruid al niet aan.
• Liever geen park voor hangjongeren
• Duidelijke afspraken renovatie zoals rolluiken
• Geen stuk van de voortuin af
• Dakisolatie en vernieuwing van het dak van buitenaf
• Meer renovatie, ook binnenkant van de huizen? (kabel, leidingen, keuken enz.)
• De goede woningen laten staan en de slechte slopen, nu gebeurt het andersom.
• De groenstrook in de Lavendelstraat, daar wordt weinig aan gedaan.
• Graag nieuwe beplanting 
• Als het er niet mooi uitziet dan gooien mensen daar ook afval in.
• De straat wordt te smal (Geraniumstraat). Dat wordt een parkeerprobleem, dit moet worden opgelost.
• Kan er op de badkamer een raam geplaatst worden voor betere ventilatie. Dit voor de hoekwoningen.
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Wat kan er beter?
• Het liefst de nul-op-de-meter-renovatie voor de hele straat, ben je gelijk overal mee klaar
• Jongerenactiviteiten in het paviljoen
• Huurverlaging.
• Sloop de Rozenstraat helemaal en bouw daar zes seniorenwoningen met tuin.
• Geen éénrichtingsverkeer voor fietsers
• Geen bouwverkeer door Klaproos.
• Concrete informatie m.b.t. indeling straat/groenvoorziening/parkeerplaats. Goed nagaan of het wel realis-

tisch is. Hoe werkt het in de praktijk.
• Geen inlevering van tuin en oprit
• Daglicht met groot zolderraam wil ik behouden
• Park mag kleiner. Er komt overlast van.
• Ontmoetingscentrum niet nodig.
• Renovatie binnenkant.
• Krijg je vergoeding bij renovatie bv. voor nieuwe pannen/kookplaat?
• Veldje groen met boom moet blijven
• Hoe gaan jullie om met overlast tijdens de bouw en parkeren bij huis?
• Bouwen op bestaande bouwgrenzen
• Wie gaat er wonen? Nu is het een veilige buurt met noaberschap
• Groen en parkeren meenemen in het plan.
• Bomen in de Rozenstraat beter snoeien. Moerbeiboom hoort niet in de wijk; er is overlast van de paarse 

bessen.
• Huurverlaging
• Meer definitieve informatie, moet veel concreter, nu weten we nog niet veel, zoals:

• Parkeergelegenheid? (nu te weinig)
• Gaat onze mooie grote boom weg?
• Hoeveel woningen komen er?
• Hoe groot wordt het parkje?

• Het park is nu te groot, graag meer woningen hiervoor terug.
• Niet teveel veranderingen in de wijk. 
• We zijn bang dat het park inclusief paviljoen op den duur gaan verloederen.
• Er is nu veel onkruid tegenover ons huis (groenstrook)
• Het pad achter de woning, niemand doet er iets aan.
• De seniorenwoningen in de Salviastraat moeten verder naar achteren, ze staan te dicht bij andere woning. 
• Communicatie: duidelijkheid geven over:
• Wat er gebeurt met de schuren achter de woningen.
• Veel bewoners hebben rolluiken c.q. zonwering, wat gaat hier mee gebeuren?
• Tuintjes, rommel e.d. 
• Het vocht blijft optrekken (ook al zijn de muren aangesmeerd). 
• Zorg voor begeleiding van onze oudere kwetsbare minder valide en minder begaafden buurtgenoten 
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Tips/opmerkingen/vragen

• We gaan niet akkoord met plan. Strobloemstraat, Dahliastraat, Salviastraat: woningen staan te dicht langs 
het pad. Uitzicht verdwijnt. Andere oplossing zoeken. Pad moet dicht. Verzet ze naar de voorkant aan de 
Dahliastraat  

• Waarom zo’n groot park als van de andere parken geen gebruik worden gemaakt. Ik blijf tegen sloop. Wil 
graag terug naar dezelfde plek in een hoekwoning en niet naar een andere woning in bloemenwijk. We 
wonen er al meer dan 30 jaar met veel plezier.

• Is het mogelijk de woning te kopen?
• Communicatie over nulmeting woning, gasfornuis en oven, tegemoetkoming pannen, e.d.?
• Vervangen dak, wat met bekleding vloer en dak binnenzijde?
• Tijdens renovatie leegstand, hoe lang?
• Park c.q. groenvoorziening zelfde onderhoud als de kleine groenvoorzieningen in Didam?
• Open park indeling om overlast tegen te gaan? Of dichte begroeiing?
• Wil graag een levensbestendige woning.
• Graag met kleur werken (woningen)
• Hopelijk gaat buurt erop vooruit.
• Wat als je meer energie verbruikt dan is afgesproken bij nul op de meter woning? Krijg je dan geld terug?
• Wat gebeurt er met mensen waarvan het huis gerenoveerd wordt die hun huis willen afstaan zodat er 

mensen waarvan het huis gesloopt gaat worden in de straat kunnen blijven wonen? Krijgen zij dan urgen-
tie en verhuiskosten?

• Ons huis wordt gerenoveerd maar wij vinden het jammer dat het niet gesloopt wordt. Wij zouden ons huis 
nu willen afstaan, tegen de voorwaarden die de sloopmensen krijgen en in overleg met Plavei.

• AED in de wijk
• Vrijwillig met renovatie verhuizen naar andere huurwoning voor vast
• Renovatie binnenkant?
• Te veel energie bijbetalen
• Minder energieverbruik?
• Te veel aan opgewekte energie, wordt deze teruggeleverd?
• Welke onkostenvergoeding is er als je woning wordt gerenoveerd? 
• Komt er ook een beheerder voor het paviljoen?
• Ik heb een dakkapel, hoe gaat dat worden?
• Vochtprobleem. Op de zolder zijn de vloeren rot en de leidingen in de kruipruimten zijn slecht. Weten niet 

wanneer jullie beginnen? 
• Is besluitvorming Plavei openbaar?
• Kan ik erbij zijn?
• Transparant?
• Krijg je vergoeding bij renovatie bv. voor nieuwe pannen/kookplaat?
• Gaan we een groot dakraam krijgen?
• Lek in afzuigkanaal, wordt dan aangepakt?
• Groenvoorzieningen goed onderhouden, ligt er nu belabberd bij
• Gaat het bouwverkeer parkeren op het bouwterrein of in de straat?
• In nieuw plan verdwijnt het gas: moeten we een nieuwe fornuis aanschaffen?
• Waar is ons grasveld? (Zonnebloemstraat)
• Ontmoetingsplek bij levensloopwoningen, geen goed idee.
• Gemeentepersoneel scheurt door de straat en op het grasveld, niet veilig voor kinderen. 
• Wat wordt er met asbest gedaan? huizen zitten bomvol zelfs slaapkamers.
• Bij de VANEG-woningen willen we dezelfde maten van de ramen houden vanwege raambekleding.
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Tips/opmerkingen/vragen

• Wij willen geen zwartafgevende rubber (zelfs na meer dan 30 jaar), in combinatie met witte kunststof kozij-
nen meer.

• Installatie (warmtepomp, wtw en omvormer) liefst buiten geplaatst.
• Een optie is om kleinere groen stukjes te maken met bloembakken zodat buren dit zelf kunnen onderhou-

den. Het park is nu te groot. Graag meer woningen hiervoor terug! Niet te veel veranderingen in de wijk. 
We zijn bang dat het park inclusief paviljoen op den duur gaat verloederen.

• Kan er regelmatig schoon worden gemaakt bij en rondom de Albert Heijn?
• Onderhoud openbaar gebied Rozenstraat: in de buurt van pleintje is er veel onkruid. 
• Wie is de wijkagent en waarom wordt er niet teruggebeld?
• Mijn tuin mag best wat smaller worden.
• De tegels van de stoep vernieuwen.
• Als je eerder wilt gaan verhuizen, heb je dan al recht op de verhuisvergoeding?
• We willen dat alle woningen blijven staan. 
• Kinderspeelvoorzieningen in het bloemenpark? 
• Iets te drinken op terrasje?
• Hou rekening met de aanleg van parken: zorg dat de grasmaaier het grasveld kan bereiken zonder over 

het looppad te rijden zodat het gras niet vastgereden wordt en een voedingsbodem vormt voor onkruid. 
Zorg ervoor dat de grasmaaier om de bomen/struiken kan rijden zonder over het looppad te komen om 
dezelfde reden.

• Zorg voor voldoende ruimte (minstens 2 meter) tot de gevel zodat de gevel bijgehouden kan worden 
(schoonmaak) en mensen niet direct naar binnen kunnen kijken.

• Zorg voor evenveel hulp bij renovatie als dat er bij de sloop is (ook financieel bij te maken kosten).
• Vervang het dak van buitenaf, niet isoleren van binnenuit, ik ga de zolder echt niet afpakken.
• Graag in de zijgevel van de hoekwoningen een klapraampje plaatsen voor het ventileren ter hoogte van de 

badkamer.
• Vergoeding voor gordijnen, vloerbedekkingen e.d.?
• Moeten we de huur gewoon doorbetalen als we geconfronteerd worden met de werkzaamheden?
• Gaat de huur na de werkzaamheden meteen omhoog?
• Werk samen met de gemeente het ongedierte weg (ratten)
• Wordt aan het straatwerk van de gemeente nog iets gedaan?
• Speeltuintje voor de kids in de buurt


