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1. Inleiding
In de Bloemenbuurt staan in totaal ca. 750 woningen, waarvan 222 huurwoningen van Plavei. De
huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig zijn verouderd, hebben vocht- en tochtproblemen en
verbruiken veel energie. Ook is er behoefte aan meer typen woningen. En de inrichting van de wijk,
die op sommige plekken weinig groen kent, verdient aandacht. Daarom is een plan gemaakt om de
woningen klaar te maken voor nu én de toekomst, en de openbare ruimte mooier en
toekomstbestendig te maken. Voor u ligt een advies dat argumenten geeft om op basis van het
participatietraject met bewoners aanpassingen te doen aan het concept plan dat we op 30 juni aan
bewoners hebben gepresenteerd.
Doel van dit advies
In dit advies leest u waarom we gekozen hebben voor dit plan. We leggen verantwoording af na een
traject waarin we bewoners regelmatig in de planvorming hebben betrokken. De inbreng van de
bewoners hebben het plan beter gemaakt. Wat we hebben gedaan met hun inbreng, leest u in dit
advies. Maar eerst leest u over de uitgangspunten van de vernieuwing van de Bloemenbuurt.

2. Uitgangspunten, randvoorwaarden en ambities voor
vernieuwing Bloemenbuurt
Plavei en de gemeente hebben vooraf bepaald welke doelen met de plannen moeten worden behaald.
Uitgangspunten Plavei
Plavei bouwt voor de lange termijn (bij nieuwbouw voor minimaal 50 jaar). Er zijn veel ontwikkelingen
waar Plavei rekening mee moeten houden. We zien dat het aantal ouderen en kleinere huishoudens
in Montferland toeneemt. Nu staan er in de wijk bijna alleen ruime eengezinswoningen. Plavei heeft
daarom meer typen woningen nodig, zoals levensloopbestendige woningen en appartementen.
Daarnaast moeten de woningen energiezuiniger worden. Een andere belangrijke bron van inspiratie
voor de verdere aanpak waren de vele ideeën van bewoners die zij hebben gegeven tijdens de aftrap
van de vernieuwing van de Bloemenbuurt op 9 december 2017.
Uitgangspunten gemeente Montferland
De belangrijkste beleidskaders voor de gemeente zijn de woonvisie en de Liemerse woonagenda. In
de woonvisie is de Bloemenbuurt benoemd als een wijk die extra aandacht vraagt. De reden is de
slechte (technische) kwaliteit van de woningen, de eenzijdige mix van woningen, de verrommeling van
de openbare ruimte op sommige plekken en de sociaal/maatschappelijke problematiek in de wijk. Ook
de veranderende demografische samenstelling van Montferland (meer alleenstaanden en meer
ouderen) vraagt om andere typen woningen. In het coalitieprogramma is afgesproken om bij
toekomstige ontwikkelingen te kiezen voor differentiatie van het woningaanbod.
In de Liemerse woonagenda is afgesproken om de nadruk te leggen op de verjonging en
verduurzaming van de woningvoorraad (denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit)
die de gemeente heeft en de wens om nadrukkelijk te participeren bij planvormingsprocessen. Verder
is een versterking van de binding in de buurt een wenselijk effect van de vernieuwing. Ook het
onderwijs en de lokale economie moeten meeprofiteren van de investeringen.
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3. Samen een plan maken
Het plan voor de Bloemenbuurt maken Plavei, gemeente en bewoners samen. De aftrap hiervoor was
de ideeëndag op zaterdag 9 december 2017. Daar konden bewoners hun ideeën, dromen en wensen
over de buurt delen en zich aanmelden voor een buurtpanel. Plavei, gemeente en een groep
bewoners trekken samen op in dat panel. Zij praten daar onder andere over de woningen, parkeren,
groen en water in de Bloemenbuurt. Het Buurtpanel is begin 2018 aan de slag gegaan en heeft, met
ondersteuning van stedenbouwkundig Buro SRO, een voorstel gemaakt. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot het concept stedenbouwkundig plan dat gepresenteerd is op een zogenaamde Plandag op 30 juni
2018. Op de Plandag konden alle bewoners hun reactie op het concept plan geven.
Concept stedenbouwkundig plan
Het concept stedenbouwkundig plan zoals hieronder weergegeven legt de basis voor een
toekomstbestendige Bloemenbuurt. Het plan heeft een combinatie van renovatie, nieuwbouw en
verbetering van de openbare ruimte.

Afbeelding 1 concept stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt

Bij de renovatie ligt de focus vooral op het energiezuinig maken van de woningen en het verbeteren
van de uitstraling. Daarnaast wordt een deel van de huurwoningen vervangen door nieuwbouw.
In het Buurtpanel hebben bewoners, Plavei en gemeente gekeken naar de meest geschikte plekken
om dat te doen. De grootste ingreep is het scheppen van ruimte voor een nieuw park (zie
sfeerimpressie hieronder). Hier ligt op dit moment het grootste stedenbouwkundige knelpunt
(parkeerhof Petuniastraat). Aan het park komen allerlei typen nieuwe sociale huurwoningen. Het park
biedt mogelijkheden voor waterberging en veel bloemen, planten en bomen. Naast het nieuwe ruime
park komen verspreid over de buurt kleine parkpleintjes door verbetering van huidige groenstroken of
door een nieuw pleintje te maken. Dit laatste gebeurt ter hoogte van de Geraniumstraat en de
Dahliastraat. Aan het nieuwe parkpleintje komen nieuwe sociale huurwoningen. Zodoende ontstaan
verspreid over de hele buurt diverse en aantrekkelijke plekken om elkaar te ontmoeten en te wonen.

3

Verder is er aandacht voor veilige oversteekplekken. Dit kunnen we combineren met een verbetering
van de huidige verlaagde kruispuntoplossing die je veel in de buurt ziet en bewoners niet goed bevalt.

Afbeelding 2 sfeerimpressie Buurtpark

De parkpleintjes worden onderling met elkaar en met het ruime park verbonden door een netwerk van
aantrekkelijke, groene en veilige wandel- en fietsroutes. In de straten komt ruimte voor waterberging
en de afvoer van water richting de parken. Het voorstel is om de voortuinen van huurwoningen te
verkleinen voor een openbare groene strook. De aanblik van de straten wordt hierdoor een stuk
groener en aantrekkelijker. En bovendien ontstaan hierdoor mogelijkheden voor een betere
parkeeroplossing.
Brede blik tijdens planvorming
Bij de planvorming is steeds vanuit een brede blik gekeken naar de buurt. Mogelijke ingrepen zijn
afgewogen aan de hand van het ‘Afwegingskader Duurzame Leefomgeving’. Daarin hebben we
gekeken naar de volgende thema’s: Ruimte, Klimaat, Mens en Geld.
De thema’s Ruimte, Klimaat, Mens en Geld zijn dus vanaf het begin van de planvorming benoemd en
meegewogen. Uit de analyse bleek onder andere dat de buurt matig scoort op toekomstbestendige
woningvoorraad, kwaliteit van de ruimtelijke structuur, energieverbruik, weersbestendigheid en
(sociale) veiligheid. Op de aspecten aanwezigheid van voorzieningen en ruimte voor ontmoeting
scoort de buurt juist een stuk beter.
In het concept stedenbouwkundig plan gaat de buurt er op alle aspecten van duurzaamheid op
vooruit. De grootste sprongen zitten bij de thema’s ruimte en klimaat. Door de toevoeging van
appartementen en levensloopbestendige woningen ontstaat een divers woningaanbod. Dit doorbreekt
de eentonige uitstraling van bebouwing die een deel van de buurt nu heeft. Het nieuwe buurtpark
levert daar als nieuwe, centraal gelegen verbijzondering in de buurt een bijdrage aan. Het park zorgt
in combinatie met een netwerk van groen en water door de buurt voor een versterking van de
ruimtelijke structuur. En voor herstel van de relatie met het buitengebied en een historische route.
Door een herinrichting van de openbare ruimte wordt deze structuurverbetering zichtbaar. Het park en
het netwerk van groen en water zorgen voor een structurele vergroening van de buurt, wat nu vooral
uit versnipperd groen bestaat. Dit komt, samen met renovatie en nieuwbouw van de sociale
huurwoningen, ten goede aan de woonkwaliteit en uitstraling van de buurt.
Het concept plan voorziet in de sloop van 73 sociale huurwoningen, de nieuwbouw van 73 sociale
huurwoningen en de renovatie van 136 sociale huurwoningen. De locaties waar de sloop/nieuwbouw
plaatsvindt zijn een resultaat van verschillende inzichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de
stedenbouwkundige analyse, woning typologieën, bouwtechnische kwaliteit en keuzes van het
Buurtpanel. In het plan wordt sloop/nieuwbouw voorgesteld op drie locaties:
 Ter hoogte van het nieuwe buurtpark;
 Salviastraat/Dahliastraat/Strobloemstraat;
 Strobloemstraat.
De toekomstige energiezuinige woningen zorgen voor een sterke verbetering van de
energiehuishouding in de buurt. Het park ligt tevens gunstig voor waterberging. Hier bevindt zich het
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laagst gelegen gedeelte van de buurt. Ook zorgt het groen voor het tegengaan van hittestress door
verstening. Het groen biedt verkoeling. Ook in de straten willen we groen toevoegen en zorgen voor
waterberging. Door divers te vergroenen komt dit ook ten goede aan vergroting van de biodiversiteit.
Binnen het thema Mens waren de voorzieningen in de buurt al goed op peil, maar deze krijgen door
de verbetering van de ruimtelijke structuur meer samenhang. Het park en het netwerk groene straten
bieden extra kansen voor ontmoeting in de buurt. Ze dragen ook bij aan een gezonde leefomgeving
(ze stimuleren immers beweging). En verbetering van de veiligheid ontstaat door een andere positie
van de bouwblokken (door meer sociale controle en vermindering van achteraf gelegen gebieden).
In een relatief kort tijdsbestek wordt een behoorlijk grote investering in de wijk gedaan. Het concept
stedenbouwkundig plan levert over de gehele breedte het meeste rendement op, ook voor de langere
termijn. We hebben de basis gelegd voor een wijk die klaar is voor de toekomst door de combinatie
van vernieuwing van de woningen, het ontstaan van een ruim park én de transformatie van de
omliggende straten.

4. Opbrengst Participatie van bewoners
Heeft de inbreng van bewoners het plan beter gemaakt? Ja, we hebben tal van reacties ontvangen en
deze daar waar het kon en verstandig was verwerkt in het definitieve plan. Eerst hebben we samen
met bewoners het concept plan gemaakt. Dat concept plan is, voorzien van een advies van de leden
van het Buurtpanel, gepresenteerd op de Plandag voor wijkbewoners en omwonenden. Tijdens de
Plandag hebben we bewoners gevraagd op te schrijven wat ze goed vonden aan het plan en wat
beter kon. De klantcoaches van Plavei hebben huisbezoeken gebracht aan de bewoners wiens
woning mogelijk gesloopt gaat worden, ook daar zijn allerlei meningen over het plan opgehaald. En er
is een handtekeningenactie opgezet door een aantal bezorgde huurders. Een signaal aan ons dat zij
tegen grootschalige sloop zijn.
Met al deze signalen, reacties en meningen zijn de stedenbouwkundig adviseur, Plavei en de
gemeente aan de slag gegaan om te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn aan het concept
plan. Een belangrijke component is het hieronder getoonde eindadvies dat het Buurtpanel ons
meegaf.
Advies Buurtpanel

Handtekeningenactie
Tijdens de planvorming werd er door een bezorgd buurtpanel lid een handtekeningenactie gestart. In
totaal 73 bewoners gaven aan tegen grootschalige sloop te zijn. In totaal 38 van hen woonden in een
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woning waar in het concept plan daadwerkelijk sloop werd voorgesteld. De overige bewoners
woonden in een woning die we wilden renoveren.
De handtekeningenactie vond plaats voordat bewoners een-op-een in gesprek gingen met de
klantcoaches van Plavei over wat het plan voor hen betekent. Plavei informeerde hen tijdens de
huisbezoeken over bijvoorbeeld terugkeergarantie, stadsvernieuwingsurgentie en de
verhuiskostenvergoeding.
Opbrengst huisbezoeken
Door op huisbezoek te gaan werd er in een-op-een gesprekken geïnventariseerd in hoeverre er
draagvlak is voor het concept plan en naar welke woningen de voorkeur van bewoners uitgaat. Er zijn
71 huisbezoeken gedaan. Twee bewoners hadden geen behoefte aan een gesprek. Het draagvlak
verschilt tussen de deelgebieden. In deelgebied Salviastraat/Dahliastraat/Strobloemstraat bleek het
minste draagvlak te bestaan voor de plannen. Hier bleek ongeveer de helft van de bewoners - op dat
moment - tegen de voorgestelde sloop. In deelgebied Buurtpark bleek ongeveer een derde van de
bewoners tegen de sloopplannen. In het deelgebied rondom de Goudsbloemstraat/Strobloemstraat
1
ging het om een klein deel van de bewoners. De uitkomsten van de een-op-een gesprekken bij de
huisbezoeken tonen aan dat veel huurders in Didam willen blijven in geval van (tijdelijke) verhuizing.
Dit maakt de “herhuisvestingsopgave” extra ingewikkeld. Verder is een helder signaal afgegeven dat
er veel vraag is naar levensloopbestendige woningen. Waarbij opvalt dat de wens om een (kleine) tuin
te hebben groot is.
Reacties Plandag op 30 juni op concept plan
Bezoekers waren betrokken, kritisch en namen ruim de tijd om zich te laten informeren over het
concept plan. De maquette sprak voor velen tot de verbeelding. De reacties waren zeer verschillend:
van “Alles is goed”, tot “Niks deugt” en alles wat er tussen zit.
In zijn algemeenheid is het volgende opgevallen:
Reacties op renovatie en sloop
Bewoners zijn blij dat hun woning wordt gerenoveerd. De aanstaande renovatie levert vooral
vragen op zoals: ontvangen wij een vergoeding, pakken jullie de binnenkant van de woningen
aan, wat gebeurt er met de schuren, met rolluiken en zonneschermen en hoor je het geluid
van de mogelijke warmtepomp? De bewoners wiens woning mogelijk wordt gesloopt waren op
de Plandag vrij neutraal over de planvorming. Zij bleken goed geïnformeerd en veel van de
emoties had men al tijdens de huisbezoeken kunnen uiten. Maar er waren ook zeker
bewoners die tegen de sloop zijn en er tegenop zien. De vraag van de bewoners wiens
woning mogelijk gesloopt gaat worden is of er straks een geschikte woning voor hen in de
nieuwe wijk is. Het liefst keren ze terug in een woning aan het park. Daarnaast maken zij zich
zorgen of wel de juiste type woningen worden teruggebouwd en of dit er wel voldoende zijn.
En er is blijdschap dat er levensloopbestendige woningen komen.
Park, het groen en het onderhoud ervan
Bewoners waren vrijwel unaniem dat de wijk meer groen kan gebruiken. Maar niet iedereen is
enthousiast over het buurtpark. De vragen en opmerkingen erover lopen uiteen. Van “Waarom
zo’n groot park terwijl van de andere parken geen gebruik wordt gemaakt” en “Moet mijn huis
wijken voor een park” tot “Denk aan speeltoestellen voor kinderen en een terrasje”. Bewoners
pleiten voor goed en structureel onderhoud van het park. Ze wijzen ons op mogelijke overlast
door hangjeugd en verloedering van het park. We hebben op de Plandag geen reacties
ontvangen over de woningbouw in het park. Meer in zijn algemeenheid vroeg men – mede
vanwege de sociale veiligheid – het park open te houden.
Parkeren en veilig verkeer
Bewoners vragen aandacht voor meer parkeerplekken en voor veilige verkeersstromen in de
wijk. Er komen veel vragen en opmerkingen over het parkeren. Bewoners verwachten dat als
je meer groen toevoegt in de straten dit ten koste gaat van de parkeerruimte. De meningen
zijn verdeeld over het voorstel om de voortuinen van huurwoningen te verkleinen voor een
openbare groene strook. Een aantal bewoners is hier fel op tegen. De reden voor hun
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Vanuit ervaring met vergelijkbare herstructureringsprojecten is bekend dat het aantal huurders dat weerstand heeft tegen
sloop van de woning na verloop van tijd afneemt. Ook het daadwerkelijke percentage bewoners dat terugkeert naar de buurt
blijkt in de praktijk minder groot dan bewoners in eerste instantie aangeven.
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weerstand is de zorg dat bewoners hun auto in de openbare groene strook gaan parkeren
omdat zij hun auto het liefst zo dicht mogelijk bij de voordeur willen hebben. En daar is dat
openbare groen naar hun mening niet voor bedoeld. Ook horen we zorgen over de gevolgen
van de ‘doortrekking’ van de Van Rouwenoortweg. De zorg is dat het een nieuwe, drukke en
ongewenste ontsluiting van en naar de Singel gaat worden (ook voor vrachtwagens van de
Albert Heijn). Men vroeg om aandacht hiervoor bij de uitwerking, waarbij we ook nadrukkelijk
moeten kijken naar het aanwijzen van eenrichtingswegen.
Positieve woningeigenaren
Woningeigenaren zijn overwegend positief over het plan en zien het als een verbetering voor
de wijk. Er waren wel veel vragen over hoe de groen/blauwe netwerkstructuur eruit gaat zien.
Op sommige plekken is het groen in het concept plan stevig aangezet, maar zij zien in de
praktijk eigenlijk geen ruimte om (extra) groen toe te voegen.
Niet de hoogte in
De direct aangrenzende bewoners van het toekomstige buurtpark waren niet blij over de
hoogte van het appartementencomplex zo dicht bij hen vanwege zonlicht, privacy en
bezonning onder het motto “In Didam geen hoogbouw!” (…..en zeker niet in mijn achtertuin).
Eigenaren op iets meer afstand waren wat genuanceerder en vroegen vooral aandacht om de
overlast zoveel als mogelijk te beperken en de toekomstige werkzaamheden
(sloop/nieuwbouw/openbare ruimte) goed op elkaar af te stemmen.
Wat verder opviel
De hoogteaccenten van de nieuwbouw op de hoek van het park sprak voor velen niet direct
tot de verbeelding; het ging veelal over de ‘ongewenste’ afwijkende hoogten. Dit is een
aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

5. Advies
Vanuit alle inbreng zijn de volgende conclusies getrokken die aanleiding geven tot vasthouden aan het
concept plan dan wel aanpassingen te doen aan het concept plan. De inbreng vanuit de participatie is
ingebracht in het “Afwegingskader Duurzame Herstructurering’ zoals in hoofdstuk 4 beschreven. Ook
is de inbreng getoetst aan de beleidsuitgangspunten van Plavei en de gemeente. Dit leidt tot het
onderstaande advies:
1. Appartementen wijzigen naar levensloopbestendige (grondgebonden) woningen:
 We verhogen het aantal levensloopbestendige woningen en verlagen het aantal
appartementen. We bespraken tijdens de huisbezoeken de toekomstige woonwensen. Uit de
huisbezoeken bleek een grotere vraag dan verwacht naar levensloopbestendige woningen.
Daarentegen bleek de vraag naar appartementen kleiner dan verwacht. Daarom wijzigen we
het plan. Ook op de langere termijn blijkt er vraag naar levensloopbestendige woningen. We
kiezen ervoor om het middelste appartementencomplex te behouden en het rechter
appartementencomplex te wijzigen naar levensloopbestendige woningen. Dit geeft een
evenwichtige verdeling in bebouwingshoogte/bouwmassa aan het park (laag/hoog/laag).
2. Salviastraat/Dahliastraat/Strobloemstraat blijft ‘sloop’:
 Een deel van de bewoners gaf in de handtekeningenactie aan bezwaar te hebben tegen
sloop. We gingen op huisbezoek in de woningen die in aanmerking kwamen voor sloop. Uit de
huisbezoeken blijkt dat de weerstand tegen sloop het hoogste is in het deelgebied
Salviastraat/Dahliastraat/Strobloemstraat. Hier was de helft van de bewoners tegen het
slopen van hun woning. Voor dit deelgebied hebben we onderzocht of renovatie een optie is.
 Buurtbewoners hebben op de Plandag aangegeven zorgen te hebben over hun privacy in
geval van nieuwbouw. Het achterpad is lange tijd onderwerp van discussie met de gemeente
geweest. De uitkomst was dat het afgesloten moest blijven. Dit beperkt de ruimte.
 De kwaliteit van de woningen is slecht en behoren qua toegankelijkheid niet het label
seniorenwoning te dragen.
 Vanuit de stedenbouwkundige kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de woningen kiezen
we er voor om de woningen wél te slopen. We bouwen 8 à 9 levensloopbestendige woningen
terug in de setting van een hof. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van het
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Buurtpanel om ook in dit deel van de buurt een verbetering van de openbare ruimte te
realiseren.
3. Handhaven buurtpark dus sloop voor de woningen die er nu staan
 Een deel van de bewoners is kritisch over het buurtpark en vreest dat dit park niet mooi wordt.
We willen tegemoet komen aan de wensen van bewoners door dit buurtpark een hoog
kwaliteitsniveau (gemeentelijk niveau A) te geven en hiervoor voldoende geld te reserveren.
Daarnaast willen we bewoners intensief betrekken bij de inrichting van het buurtpark zodat het
park aan de wensen van de bewoners voldoet.
 Het buurtpark is belangrijk voor een goede waterhuishouding, klimaatadaptatie en het
tegengaan van hittestress. We verbeteren ermee de uitstraling van de buurt. En het
functioneert als nieuwe ontmoetingsplek in de buurt. Er werden 3 stedenbouwkundige
varianten voorgelegd aan het Buurtpanel. De variant buurtpark werd door het Buurtpanel
uitgekozen. Het buurtpark zorgt voor het aanpakken van de sleetse openbare ruimte op een
centrale plek in de Bloemenbuurt en heeft daarmee spin off naar de hele buurt.
 De locatie van het buurtpark geeft een oplossing voor de plek in de openbare ruimte die op dit
moment door buurtbewoners als problematisch wordt ervaren.
 Het Buurtpanel vroeg terughoudendheid met woningbouw in het park. Om voldoende
woningen te behouden is dit echter wel nodig. We houden bij de uitwerking rekening met de
specifieke plek van deze woningen. De verschijningsvorm moet passen in de parkomgeving.
4. Behoud nieuwbouw Goudsbloemstraat –zuidzijde buurtpark
 De woningen aan de Goudsbloemstraat worden nieuw gebouwd om het buurtpark
stedenbouwkundig te ‘begeleiden’. Deze rijwoningen bepalen straks de uitstraling van de
buurt doordat zij in het zicht liggen achter het buurtpark. Deze rijwoningen worden essentieel
voor de uitstraling van de nieuwe Bloemenbuurt. Renoveren zou hier onvoldoende
meerwaarde bieden. Het zou de investeringen in de uitstraling van het buurtpark ondermijnen.
 Het hoekpunt van het buurtpark wordt een beeldbepalend punt voor de nieuwe buurt. Het
hoekpunt bepaalt de uitstraling van het buurtpark. Doortrekken van nieuwbouw voorkomt zicht
op blinde kopgevel, schuurtje en muur. Ook handhaven van de bestaande blinde kopgevel,
schuur en muur zou de investeringen van het buurtpark ondermijnen.
5. Hoekoplossing Strobloemstraat/Goudsbloemstraat aanpassen
 De gekozen oplossing toont het bouwen van een blok rijwoningen met de oriëntatie aan de
Strobloemstraat.
 Er is vraag naar meer woningen en er is baat bij voldoende woningen. We maken één woning
extra.
 We kiezen ervoor om drie levensloopbestendige woningen te bouwen in het verlengde van
het bestaande blok aan de Goudsbloemstraat en drie aan de Strobloemstraat
 In de fasering van de werkzaamheden onderzoeken we de mogelijkheid om dit blok als eerste
nieuw te bouwen. Hiermee kan het een rol spelen in de huisvesting van huurders uit de
sloopblokken rond het nieuwe buurtpark.
6. Rijtjeswoningen wijzigen naar boven/benedenwoningen
 Om nog meer variatie aan te brengen in woningtypologieën voegen we een aantal
boven/benedenwoningen toe. Dit leidt tot meer diversiteit in woningtypen.
 Dit leidt ook tot meer diversiteit van doelgroepen in de buurt.
Vervolgproces en impact opmerkingen participatie
Een deel van de opbrengst van de participatie is van toepassing op het nog te maken inrichtingsplan
en de concepten die Plavei uitwerkt voor de renovaties van de woningen.
Inrichtingsplan
 In de uitwerking na vaststelling van het stedenbouwkundig plan komen veel opmerkingen van
bewoners aan bod. De gemeente wil het inrichtingsplan voor de openbare ruimte ook graag
weer met de bewoners van de verschillende deelgebieden uitwerken. Belangrijke onderdelen
die dan opgelost moeten worden zijn het parkeren, de verbetering van de aanblik voortuinen
en inrichting en vooral het beheer en onderhoud van het buurtpark.
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De participatie van het inrichtingsplan vindt plaats binnen de kaders van het vastgestelde
stedenbouwkundig plan.

Renovatie
 Veel opmerkingen en vragen van bewoners hebben betrekking op de wijze waarop
gerenoveerd wordt. De verdere uitwerking van de renovaties volgt in 2019.

7. Ter besluitvorming: Definitief Stedenbouwkundig Plan
De aanpassingen leiden tot het stedenbouwkundig plan zoals hieronder getoond.
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